
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.13 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 

  

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове; 

      Адреса наручиоца:  Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица,   

      Интернет страница наручиоца:       www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke  

 

2) Врста наручиоца: Градска и општинска  управа 

Врста предмета:  Услуге – јавна набавка мале вредности. 

 

3) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет набавке су услуге: Одржавање семафора на територији Града Сремска Митровица; 

ЈНМВ број 404-141/2019-VII;  ОРН: 50232200; 

 

4) За радове, природа и обим радова и основна обелажја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: - 

 

5) Уговорена вредност:  1.205.200,00 динара без ПДВ. 

 

6) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена; 

 

7) Број примљених понуда: Једна понуда; 

 

8) Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша – 1.205.200,00 динара без ПДВ; најнижа-

1.205.200,00 динара без ПДВ; 

 

9) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша – 1.205.200,00 динара 

без ПДВ; најнижа- 1.205.200,00 динара без ПДВ; 

 

10)  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа 

самостално. 

 

11)  Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.04.2019. године; 

 

12)  Датум закључења уговора: 02.04.2019. године; 

 

13) Основни подаци о добављачу: ИНФОЛАБ СМ, ПР Драган Мудрић, велепродаја рачунара и 

опреме, Сремска Митровица, Матошева, 15;  шифра делатности 4651, матични број: 63068934, 

ПИБ: 107896724, законски заступник,  предузетник Драган Мудрић.  

14)  Период важења уговора: од дана закључења уговора до коначног извршења услуга, односно до 

коначног утрошка  средстава, а најдуже до  истека рока од 12 месеци, тј. до 02.04.2020. године; 

 

15) Околности које представњају основ за измену уговора: нема основа за измену уговора.                                                                              

http://www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke

