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ДАТУМ: 24.11.2014. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а након
спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за набавку Објављивање реклама и пропагандног
садржаја о раду и активностима Секретаријата, која обухвата објављивање додатка у недељним новинама
(обавештавање јавности о резултатима истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом
значају на територији АП Војводине) и одржавање округлог стола на тему истог истраживања, број: 131-404212/2014-03 (Ред.бр. ЈН 1/У поновљени поступак) и закљученог Уговора о јавној набавци мале вредности
сходно члану 112. Закона о јавним набавкама, став 2. тачка 5. Покрајински секретаријат за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Ред.бр. ЈН МВ 1/У-поновљени поступак
Уговор о јавној набавци мале вредности Објављивање реклама и пропагандног садржаја о раду и
активностима Секретаријата, која обухвата објављивање додатка у недељним новинама (обавештавање
јавности о резултатима истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на
територији АП Војводине) и одржавање округлог стола на тему истог истраживања, број: 131-404-212/201403 (Ред.бр. ЈН 1/У поновљени поступак), Позиву број 131-404-212-03-5 од 10.11.2014. године, упућеног путем
поште и e-mail-a, закључен je са понуђачем:
Новинско предузеће Време д.о.о Београд
Вредност уговора је износи 1.580.000,00 без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно
1.896.000,00 динара (са обрачунатим порезом на додатну вредност.

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца у року од пет дана од дана закључења уговора.
Образложење:
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад, АП Војводина, Република Србија, Web: www.region.vojvodina.gov.rs
2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга Објављивање реклама и пропагандног садржаја о раду и
активностима Секретаријата, која обухвата објављивање додатка у недељним новинама (обавештавање
јавности о резултатима истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на
територији АП Војводине) и одржавање округлог стола на тему истог истраживања
Ознака из општег речника набавки:


79300000 Услуге истраживања тржишта и привреде; анкетирање и статистика.

редни број ЈН MВ 1/У- ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК, по Позиву број 131-404-212/2014-03 од 10.11.2014.
године.
4. Уговорена вредност јавне набавке: 1.580.000,00 без обрачунатог пореза на додатну вредност,
односно 1.896.000,00 динара са обрачунатим порезом на додатну вредност.
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда и податке о понуђачима
Новинско предузеће Време д.о.о Београд
7. Највише и најниже понуђене цене:
1.580.000,00 без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно 1.896.000,00 динара са
обрачунатим порезом на додатну вредност
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
10. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 24.11.2014. године и достављена је понуђачу.
11. Датум закључења уговора: 25.11.2014. године.
12. Основни подаци о добављачу:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

Новинско предузеће Време д.о.о Београд

Седиште:

Трг Републике 5/III, 11000 Београд,

Матични број:

07737912

ПИБ:

100294546

Законски заступник:

Стеван Ристић

13. Период важења уговора:
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања свих уговорених обавеза
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /

