Број документа: 428-4
Број предмета: 205-755
Служба: 12
Креирао: ПЂ
Датум: 30.07.2015.
На основу члана 55 став 1 тачка 1, чланa 57 и члана 59 став 1 тачка 3 Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12)
Јавно предузеће „Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
www.zigns.rs
објављује
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Врста наручиоца:
Јавнo предузећe – локална самоуправа
Врста предмета:
Радови
Врста поступка:
Отворени поступак
Природа, обим, основна обележја и место извршења радова:
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме на територији Града Новог Сада:
1. Изградња саобраћајне сигнализације и опреме надвожњака на Булевару Европе (од
Руменачког пута до канала ДТД) у Новом Саду
Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: август – септембар 2015.
Oквирни датум за закључење уговора: октобар – новембар 2015.
Ознака из класификације делатности:
43 – Специјализовани грађевински радови
Назив и ознака из општег речника набавки:
34928470 – Сигнализација
34922000 – Опрема за обележавање путева
34922100 – Ознаке на путевима
Број уговора које наручилац намерава закључити:
1 уговор
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Нови Сад
Булевар Михајла Пупина бр. 3 www.novisad.rs , и Пореској управи Министарства
финансија и привреде, Регионални центар Нови Сад – Филијала Нови Сад 1, Улица
Модене бр. 7 и Филијала Нови Сад 2, Булевар Михајла Пупина бр. 14
www.poreskauprava.gov.rs.
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за заштиту
животне средине, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110, www.environovisad.org.rs и

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи
за привреду, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110а , www.novisad.rs
Остале информације:
Контакт особе су Биљана Божанић и Јасмина Обрадовић, број телефона 021/4889-100
НАПОМЕНА: За наведени објекат, Наручилац је већ једном на почетку године (03.02.2015.
године) објавио претходно обавештење.

