
Општина Мали Зворник 

Општинска управа 

Ул.Краља Петра I бр.38 

Мали Зворник 

Број: 404-29/12 

Дана: 06.12.2013.год. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 ЗА ПАРТИЈУ I 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, 

Краља Петра I 38, Мали Зворник, www.malizvornik.rs 
2. Врста наручиоца: орган државне управе 

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности  

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет 

јавне набавке су набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја   

обликоване у партије: 

1. Набавка и уградња дигиталних уређаја за очитавање брзине 

2. Набавка и уградња хоризонталне и вертикалне сигнализације 

Назив и ознака из општег речника набавки су:  

-34928470-Сигнализација 

-34992300-Уличне ознаке 

Процењена вредност јавне набавке: 1.248.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке за Партију I: 790.000,00 динара 

Уговорена вредност за Партију I : 680.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: критеријум најниже понуђене цене 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима за партију I : 
Укупно је примљено 2 (две) понуде. 

Примљена је понуда следећег понуђача: 

1. Д.О.О. „СЕЛМА“ Предузеће  за одржавање,производњу и пројектовање  

сигнализационе опреме ,Београдски пут 58,24000 Суботица 

2. Предузеће за пројектовање, инжињеринг, производњу и трговину саобраћајном 

опремом  „SMART TRAFFIC“ д.о.о. Сремска Митровица , улица Јалијска I 25 

 

Наручилац је на основу извештаја о стручној оцени понуде,а у складу са чланом 

108.Закона о јавним набавкама донео Одлуку о избору најповољнијег понуђача 

бр.404-29/5 од 16.10.2013.године и изабрао понуђача Предузеће за 

пројектовање,инжињеринг,производњу и трговину саобраћајном опремом „SMART 

TRAFFIC“ д.о.о. Сремска Митровица, улица Јалијска I 25, како је изабрани понуђач  

одустао од  уговора, Наручилац је на основу члана 113. став 3. Закона  закључио 

уговор са следећим  најповољнијим понуђачем са ранг листе Д.О.О. „СЕЛМА“ 

Предузеће  за одржавање,производњу и пројектовање  сигнализационе опреме, 

24000 Суботица, Београдски пут 58 

 



Понуђена цена код прихватљиве понуде: - 680.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко под извођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.10.2013. године 

Датум закључења уговора:  04.12.2013. године 

Основни подаци о добављачу: Д.О.О. „СЕЛМА“ Предузеће  за 

одржавање,производњу и пројектовање  сигнализационе опреме , 24000 Суботица, 

Београдски пут 58 

ПИБ:100850484 

Матични број: 08176132 

Број рачуна: 285-2231000000039-57  Назив банке: SBERBANK 

Коју заступа  Мартин Палош, директор 

Период важења уговора: до испоруке добара  . 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 

       

 


