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БРОЈ/NUMBER: 01-107-2/29-2019

Republic of Serbia
Autonomus Province of Vojvodina
CITY MUSEUM OF NOVI SAD, PETROVARADIN
Tvrđava broj 4, 21131 Petrovaradin
T: (021)6433-145;6433-613,
e-mail:muzejgrada.ns@gmail.com, www.museumns.rs

ДАТУМ/DATE:08.04.2019.година

На основу члана 55. став1. тачка 8.,члана 56 и члана 116. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени
гласник РС“бр. 14/2015 „Службени гласник РС“бр. 68/2015), а након спроведеног поступка мале
вредности- услуга, предмет набавке су услуга- Штампања часописа и публикација-по
партијамаПартија 2 – Штампање каталога изложби, публикација и водича за децу, MАЛА
ВРЕДНОСТ-ЈНМВ 1.2.2/2019-по партијама и закљученог Уговора број 01-107-2/27-2019 о јавној
набавци сходно члану 113. („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о
јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015 „Службени гласник РС“бр. 68/2015) Закона
о јавним набавкама.
МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН,
Тврђава број 4, Петроварадин
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
услуга- Штампања часописа и публикација-по партијама
Партија 2 – Штампање каталога изложби, публикација и водича за децу,
MАЛА ВРЕДНОСТ-ЈНМВ 1.2.2/2019-по партијама
Врста поступка: јавна набавка - услуге - поступка мале вредности.
Уговор о јавној набавци мале вредности по јавном позиву број: 01-107-3/7-2019 од
21.03.2019.године, објављеном на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет
адреси Наручиоца www.museumns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ 21.03.2019.године, закључен је са
добављачем- понуђачу- „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“, БЕОГРАД, ЈОВАНА РИСТИЋА 1 кога
заступа директор др. Јелена Триван понудио услуге у вредности од =463.490,00 динара
без пдв-а односно укупно =509.839,00 динара са ПДВ-ом, понуда број 01-107-3/14-2019 од
28.03.2019.године
Обавештење
доставити
ради
објављивања
Порталу
јавних
набавки
http://portal.ujn.gov.rs/
и на интернет адреси Наручиоца www.museumns.rs линк ЈАВНЕ
НАБАВКЕ у року од 5 дана од дана закључивања уговора.
Председник комисије
__________________
Вељко Новаковић
Доставити:
1. Портал јавних набавки
2. Архиви Музеја
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