ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ʽ̪̹̯̌ ̶̨̛̣̦̍̌ ˁ̶̨̛̱̯̍̌

Адреса наручиоца:

ʰ̨̡̬̭̏̌̚ 3 , ˁ̶̨̛̱̯̍̌ , 024/625-715

Интернет страница наручиоца: www.bolnicasubotica.com
Врста наручиоца:

ʯ̨̬̭̯̔̌̏̏

Број и датум доношења одлуке: 01-6252/4
Врста предмета:

27.10.2014.

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
ʧ̡̛̛̬̖̦̭̌͂̏ ̛̛̥̯̖̬̠̣̌̌ ̛ ̛̛̪̬̪̠̱̌̔̌̓ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚
44100000

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
̸̣.36 ̭̯̌̏ 1 ̸̡̯̌̌ 1 ʯ̡̨̦̌̌, ̱ ̨̨̨̯̬̖̦̥̏ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̛̦̠̖ ̛̛̪̬̭̯̣̐̌ ̛̦̠̖̦̔̌ ̨̪̦̱̔̌ ̌̚ 3 ̛̪̬̯̠̖̌

Процењенa вредност јавне набавке:

600.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

597.730,00

- Најнижа

597.730,00

- Највиша

597.730,00

- Најнижа

597.730,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

̨̨̭̥̭̯̣̦̌̌

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
VLANIX ̔.̨.̨. ˇ̡̨̡̬̦̪̦̭̌̌̌ 29, ˁ̶̨̛̱̯̍̌ ʺʥ: 08365032 ʿʰʥ: 100839368

Период важења уговора:

̦̠̱̙̖̌̔ ̨̛̦̱̐̔ ̦̔̌̌

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
ʯ̵̯̖̌̏ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̪̬̌̏̌ ̭̖ ̨̨̛̪̦̭̔ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̛̛̣ ̨̨̪̹̯̥ ̸̨̨̪̬̖̪̬̱̖̦ ̭̌ ̶̨̨̛̪̬̯̦̥̏̌. ʶ̨̛̪̠̱ ̵̯̖̌̏̌̚ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̪̬̌̏̌
̶̨̨̛̪̦̭̣̔̌ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏ ̨̭̯̤̔̌̏̌ ˀ̸̡̨̛̖̪̱̣̠̍ ̡̨̛̛̛̥̭̠ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̪̬̌̏̌. ʽ ̨̨̪̦̖̯̥̔ ̵̯̖̱̌̏̚, ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̖̹̯̍̌̏̌̏̌ ̭̖̏
̸̡̛̱̖̭̦̖ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̨̖̣̖̔̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̨̠̦̠̌̏ ̶̛̦̌̍̌̏, ̡̛̦̠̭̦̠̖̌̌ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ 2 ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̛̪̬̠̖̥̌ ʯ̵̯̖̌̏̌ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̪̬̌̏̌.
ʿ̨̛̦̖̯̔ ̵̯̖̌̏̚ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̸̨̣̦̥̌ 151. ʯ̡̨̦̌̌, ̨̨̖̦̍̌̏̚ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̨̡̔̌̚ ̨ ̛̱̪̣̯̌ ̡̯̭̖̌ ̱ ̨̛̦̭̱̚ ̨̔ 80.000,00 ̛̦̬̔̌̌ ̦̌
̨̛̙̬-̸̬̱̦̌ ̬̍. 840-742221843-57 ̨̪ ̨̥̖̣̱̔ 97 ̛ ̨̨̛̪̥̏̚ ̦̌ ̨̬̠̍ ̨̨̧̬̖̔̍̌: 50-016, ˀ̸̡̛̖̪̱̣̍̌ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̌̔̌̏̌ ̡̯̭̌̌ ̌̚ ̠̦̱̌̏
̡̦̱̌̍̌̏ – ˃ʫˈʻʰˋʶʰ ʺʤ˃ʫˀʰʵʤʸ - ʽ̪̹̯̌ ̶̨̛̣̦̍̌ ˁ̶̨̛̱̯̍̌, ˁ̶̨̛̱̯̍̌. ʶ̨̡̛̛̬̭̦: ʥ̷̱̖̯ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍. ʯ̵̯̖̌̏ ̭̖ ̨̥̙̖ ̨̛̪̦̖̯̔
̔ ̨(̸̡̨̤̱̦̌̚ ̭̌) 06.11.2014.

Остале информације:

