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: 02-27/2/11 од 01.06.2015.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:
Предмет јавне набавке бр. 27/2 су добра - Санитетски материјал
Назив и ознака из општег речника набавки : 33140000 - Медицински потрошни материјал
Јавна набавка је обликована у 2 партије.
Партија 2- Каниле, ПВЦ шприцеви и игле
Партија 11- Потрошни материјал за биохемијски анализатор ЦС-Т 240

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:

У отвореном поступку за јавну набавку санитетског материјала ЈН 4/2015 за партију 2-Каниле,
ПВЦ шприцеви и игле, све пристигле понуде биле су преко процењене вредности наручиоца,
па је поступак за ову партију обустављен.

Процењенa вредност јавне набавке:

358.771,00 динар

Број примљених понуда:

3

- Највиша

508.745,00 динара

- Најнижа

358.611,00 динара

- Највиша

358.611,00 динара

- Најнижа

358.611,00 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 :
- "Ecotrade BG" доо, ул. Страхињића Бана бр.3, 18000 Ниш; ПИБ 100336710; матични број
17121189

Период важења уговора:

Годину дана од дана закључења, односно до
окончања поступка јавне набавке за
2016.годину

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 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико
је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
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 10 дана
од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у
преговарачком поступку.

Остале информације:

