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

Назив наручиоца:

Специјална болница за неспецифичне плућне болести
"Сокобања"

Адреса наручиоца:

ул. Војводе Мишића бр.48
18230 Сокобања

Интернет страница наручиоца: www.soko-banja.rs
Врста наручиоца:

Здравство

Број и датум доношења одлуке: бр.02-27/3/8 од 28.05.2014.године
Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет јавне набавке бр. 27/3 су услуге – Одржавање информационог система.
Ознака из општег речника набавки: 50324100 - Услуге одржавања система

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:

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда покренут је на основу
члана 36. став.1 тачка 2. ЗЈН и мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-1400/14 од
07.05.2014.године

Процењенa вредност јавне набавке:

803.333,00 динара

Број примљених понуда:

1

- Највиша

792.000,00 динара

- Најнижа

792.000,00 динара

- Највиша

792.000,00 динара

- Најнижа

792.000,00 динара

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 :
- "Diyomi soft"доо, ул. Булевар Немањића бр.7/1, 18000 Ниш; ПИБ 100667439; матични број
17273809;

Период важења уговора:

1 година

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: sokobolnica@open.telekom.rs. или
факсом на број: 018/830-072, или препорученом пошиљком са повратницом. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема
одлукеПодносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57,
позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Остале информације:

