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

Назив наручиоца:

Дом здравља ,,Врачар''

Адреса наручиоца:

ул. Бојанска бр. 16

Интернет страница наручиоца: http://www.dzvracar.org.rs/
Врста наручиоца:

Здравство

Број и датум доношења одлуке: 02/954/8 од 08.06.2015 године
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:
Ампулирани лекови обликовани по партијама СЕТ Б ЈН 1-2015 ПП за Партију 7- Аминофилин
и атропин сулфат
ОРН: 33600000- Фармацеутски производи

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

Није случај

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда :
У складу са чланом 36. став 1 . тачка 1 Закона предвиђено је да Наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако у отвореном поступку није добио
ниједну понуду.Предмет јавне набавке је набавка Ампулираних лекова обликованих по
партијама СЕТ Б за Партију 7- Аминофилин и атропин сулфат за коју Наручилац у отвореном
поступку није добио ниједну понуду .

Процењенa вредност јавне набавке:

За партију 7 је 65.540,00 дин без Пдв-а

Број примљених понуда:

1

- Највиша

65.280,00 дин без Пдв-а

- Најнижа

65.280,00 дин без Пдв-а

- Највиша

65.280,00 дин без Пдв-а

- Најнижа

65.280,00 дин без Пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Није случај

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
,, Ino Pharm'' , ул. Браће Ковач 2,Београд
Матични број: 17345664
ПИБ: 101743912

Период важења уговора:

12 месеци

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

У законском року од 10 дана

Остале информације:

