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

Назив наручиоца:

˄ʻʰʦʫˀʯʰ˃ʫ˃ ˄ ʥʫʽʧˀʤʪ˄-ˇʤˀʺʤˉʫ˄˃ˁʶʰ ˇʤʶ˄ʸ˃ʫ˃

Адреса наручиоца:

ʦʽʵʦʽʪʫ ˁ˃ʫʿʫ ʥˀ. 450, 11221 ʥʫʽʧˀʤʪ

Интернет страница наручиоца: www.pharmacy.bg.ac.rs
Врста наручиоца:

ʿ̨̬̭̖̯̏̌

Број и датум доношења одлуке: 3-13/2015-8 o̔ 14.07.2015. ̨̛̦̖̐̔
Врста предмета:

˄̭̣̱̖̐

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:
˄̭̣̱̖̐ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̴̶̨̨̨̛̛̦̬̥̦̌̐ ̛̭̭̯̖̥̌.
ʻ̛̌̏̚ ̛ ̨̡̦̌̌̚ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̛̦̌̍̌̏ ̠̖: 72267000 - ˄̭̣̱̖̐ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̛ ̨̡̪̪̬̖̌̏
̴̨̭̯̖̬̏̌.

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:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број124/12 и 14/15). Наручилац је пре покретања преговарачког поступка Управи за
јавне набавке упутио Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка број
3-13/2015 од 03.06.2015. године у складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15) и након добијеног позитивног Мишљења бр.
404-02-2064/15 од 16.06.2015. године покренуо јавну набавку.
Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, Булевар краља Александра бр. 73, 11000
Београд израдио је софтвер за информациони систем наручиоца и има искључива права на изворни
код.
Из разлога повезаних са заштитом искључивих права једини који може да пружи услуге одржавања
информационог система јесте наведени понуђач.

Процењенa вредност јавне набавке:

1.092.000,00 динара без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.092.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.092.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

1.092.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.092.000,00 динара без ПДВ-а

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 :
˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔-ʫ̵̸̡̨̡̛̛̣̖̯̬̯̖̦ ̴̡̱̣̯̖̯̌, ʥ̱̣̖̬̏̌ ̡̬̤̌̌ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ ̬̍. 73, 11000
ʥ̨̖̬̐̌̔

Период важења уговора:

˄̨̨̬̐̏ ̭̖ ̸̡̤̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ ̨̛̦̱̐̔ ̦̔̌̌.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
ʯ̵̯̖̌̏ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̪̬̌̏̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̭̖ ˀ̸̡̨̛̖̪̱̣̠̍ ̡̨̛̛̛̥̭̠, ̌ ̪̬̖̠̖̔̌ ̸̶̨̛̦̬̱̱̌. ʿ̡̛̬̥̖̬̌ ̵̯̖̌̏̌̚ ̌̚
̛̹̯̯̱̌̚ ̪̬̌̏̌ ̶̨̨̛̪̦̭̣̔̌ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏ ̨̭̯̤̔̌̏̌ ˀ̸̡̨̛̖̪̱̣̠̍ ̡̨̛̛̛̥̭̠. ʯ̵̯̖̌̏ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̪̬̌̏̌ ̭̖
̨̭̯̤̔̌̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔, ̡̨̡̨̖̣̖̯̬̦̭̥ ̨̨̪̹̯̥ ̦̌ e-mail: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs, ̛̛̣
̸̨̨̪̬̖̪̬̱̖̦̥ ̨̡̨̛̪̹̤̥ ̭̌ ̶̨̨̛̪̬̯̦̥̏̌.
ˀ̨̡ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̵̯̖̌̏̌̚ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̪̬̌̏̌ ̠̖ 10 ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌ ̨̡̣̱̖̔ ̨ ̨̛̖̣̔̔
̨̨̱̬̐̏̌ ̦̌ ʿ̨̬̯̣̱̌ ̵̛̠̦̌̏ ̡̛̦̌̍̌̏.

Остале информације:
/

