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

Назив наручиоца:

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Адреса наручиоца:

Novi Sad,Hajduk Veljkova 10

Интернет страница наручиоца: www.izzzdiovnd.rs
Врста наручиоца:

Здравство

Број и датум доношења одлуке: 8p-01d/15-7 od 18.02.2015.g
Врста предмета:

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:
Kupovina dobara -potrošnog materijala za obavljanje delatnosti - specijalni preparati za decu sa
fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom
33600000 Farmaceutski prozvodi
Nabavka nije oblikovana u partije.

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:

U otvorenom postupku javne nabavke br.4-23d/14, nabavka dobara- specijalni preparati za decu
sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom, u roku za podnošenje ponjuda nije podneta nijedna
ponuda.Naručilac je dana 26.01.2015.god doneo Odluku o obustavi otvorenog postupka javne
nabavke redni broj JN 4-23d/14 i u skladu sa čl.109. stav 4. ZJN objavio obaveštenje o obustavi
otvorenog postupka.Na osnovu čl. 36. st. 1. tač.1) ZJN pokrenut je pregovarački postupak bez
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Процењенa вредност јавне набавке:

7.200.000,00 dinara (bez PDV-a)

Број примљених понуда:

jedna (1) primljena ponuda

- Највиша

6.799.990,00 dinara

- Најнижа

6.799.990,00 dinara

- Највиша

6.799.990,00 dinara

- Најнижа

6.799.990,00 dinara

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 :
Ponuđač “Kibid”d.o.o. Beograd, Prvomajska 8M, MB 6286321 za ponudu br. 047/15 od
09.02.2015.god (zavodni broj Instituta JN 8p-01d/15/1 od 11.02.2015.g).

Период важења уговора:

do 12 meseci

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Protiv ove odluke može se podneti zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana
objavljivanja odluke o dodeli ugovora na portalu Uprave za javne nabavke shodno čl.149. stav 7.
Zakona o javnim nabavkama.

Остале информације:

