Pedagoški zavod Vojvodine
NOVI SAD
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/1 ■ tel./fax: +381 21 4720 372, +381
Број: 544/1
Датум: 28.06.2016. године
На основу Члана 55. став 1. тачка 8, Члана 57. став 1. и Члана 116. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Педагошки завод Војводине
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ УСЛУГЕ-УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ
ЈНМВ 07/2016
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Педагошки завод Војводине
Булевар Михајла Пупина 6, Нови Сад
Интернет страница Наручиоца: www.pzv.org.rs
2. Врста наручиоца: установа
3. Врста предмета:
За добра и услуге, опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности број 07/2016 су услуге – услуге у образовању: учешће у реализацији
пројекта „Усвајање и примена правила понашања код деце у васпитно-образовним институцијама у
Аутономној Покрајини Војводини“.
Назив и ознака из општег речника набавки:
-

ОРН: 80100000 - Услуге основног образовања;
ОРН: 80110000 - Услуге предшколског васпитања;
ОРН: 73100000 - Услуге у области истраживања и експерименталног развоја.

За радове, природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из
класификације делатности, односно из општег речника набавке: предмет јавне набавке нису радови.
4. Уговорена вредност:
82.000,00 динара без ПДВ-а, односно 82.000,00 динара са ПДВ-ом
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда: 1
7. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша – 82.000,00 динара без ПДВ-а и најнижа – 82.000,00 динара
без ПДВ-а
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша – 82.000,00 динара без ПДВ-а и
најнижа – 82.000,00 динара без ПДВ-а
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуда је поднета самостално.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.06.2016. године
11. Датум закључења уговора: 28.06.2016. године
12. Основни подаци о добављачу: Центар за методику, Нови Сад, МБ:08706913, ПИБ:102034454;
13. Период важења уговора: од 28.06.2016. године до 30.11.2016. године
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /

