РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАБА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бр. Ј.Ј.,6() ��olf/g_o.W-4/
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ЈГF"С--К-0 ВАЦ

На основу чл. 105. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" бр.91/19) наручилац објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Назив и адреса: Град Лесковац, Градска управа, Одељење за јавне набавке, ул. Трг
Револуције 33/4, 16000 Лесковац;
Интернет страница наручиоца: www.gradleskovac.org;
ПИБ: 100545518;
НСТЈ ознака: РС 224, поштански број: 16 ООО;
Држава: Србија;
Врста наручиоца: Градска управа;
Позиција из плана набавке: 0073;
Предмет набавке: Услуга мерења нивоа комуналне буке у животној средини на
територији града Лесковца у 2020/2021 годину;
Референтни број: ННО83-2/20;
Општи речник набавке: 90700000 - Услуге у области заштите животне средине;
90742100- Услуге контроле буке;
Врста предмета набавке: Услуге;
Процењена вредност !fабавке: 833 333,00 динара без ПДВ-а;
Критеријум за доделу уговора: Цена;
Врста поступка: Поступак набавке на коју се Закон не примењује у складу са
чланом 27 став 1 тачка 1.) Закона о јавним набавкама(" Сл.гласник РС" бр.
91/2019 ) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке града
Лесковца бр. 839/2020-111 од 09.09.2020.год.
Претходно објављени огласи у вези са овим поступком:
На интернет страници наручиоца www.gradleskovac.org; и упућени су путем e-maila
привредним субјектима који су према сазнањима наручиоца способни да изврше
набавку и то:
1. Факултет за заштиту на раду" Ниш, на e-mail adresu: deka11@zшfak.ni.ac.rs;
2. Завод за ;авно здравље Пирот", на e-mail adresu: zzzzpi(a),mts.гs;
3. Завод за ;авно здравље Врање" на e-mail adresu:пabavke@zjz.vгaпje.org.гs; и
iпfo@zjzvranje.org.гs;
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4. Институт Ватрогас" Нови Сад на e-mail adresu: ivg@institutvatrogas.co.rs;
5. Институт за безбедност и сигурност на раду" Нови Сад на e-mail adresu::
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o[Oce@iЬs-ns.com;

6. "МИПХЕМ" доо Београд, на e-mail adresu: otfice(a)miphem.rs:
7.
Институт за заштиту на раду, за заштиту од пожара. заштиту животне
средине. . про;ектовање и инжењеринг" ад, Нови Сад.
на e-mail adresu:
institut(щinstitut. со. rs
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