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

Назив наручиоца:

ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɝɪɚɞɚ ɇɢɲɚ

Адреса наручиоца:

ɍɥ. 7. ʁɭɥɢ ɛɪ. 6

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

ȳɚɜɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ-ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Број и датум доношења одлуке: 30.03.2015.
Врста предмета:

Ɋɚɞɨɜɢ

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:
ʰ̨̧̖̖̏͂̚ ̵̨̛̯̦̔̔̌ ̨̬̌̔̏̌ ̦̌ ̡̬̹̖̯̱̌̏̚ ̨̪̬̯̖̬̦̌̐ ̧̱̬̖̖͂̌ ̬̖̐̌̔̚ ʶ̵̨̛̛̛̬̬̱̬̠̖̌̔̐ ̱
ʻ̛̹̱, ʵʻ ̬̍. 1.3.34, ̨̡̦̌̌̚ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̦̖̌̍̌̏ 45220000-5 – ̨̛̬̌̔̏ ̦̌ ̡̨̧̛̛̦̭̬̐̌̔
̛ ̨̛̬̌̔̏ ̦̌ ̨̡̨̧̛̛̭̬̏̐̌̔, ̨̡̣̱̔̌ ̨ ̨̡̧̪̬̖̯̱̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̬̍. 03-1887 ̨̔ 17.03.2015. ̨̛̦̖̐̔

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
˄̨̨̬̱̐̏ ̨ ̧̬̖̱̐̌͂ ̬̍. 03-4921/1 ̨̔ 15.09.2014. ̨̛̦̖̐̔

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
ʽ̨̭̦̏ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ̸̨̡̨̪̬̖̬̐̏̌̌̐ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̖̍̚ ̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌ ̨̛̪̏̌̚ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌, ̪̬̖̥̌ ̸̣̦̱̌ 36. ̭̯̌̏ 1,
̸̡̯̌̌ 5 ʯ̡̨̦̌̌ ̨ ̛̠̦̥̌̏ ̡̦̥̌̍̌̏̌̌ ̛ ʺ̧̛̹̤̖̱ ˄̪̬̖̌̏ ̌̚ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̬̍.404-02-4597/14 ̨̔ 20.01.2015.̨̛̦̖̐̔.
ʿ̡̨̛̛̬̣̥ ̨̧̛̖̏͂̌̚ ̨̬̌̔̏̌, ̪̬̖̥̌ ̨̨̱̬̱̐̏ ̨ ̧̬̖̱̐̌͂ ̬̍. 03-4921/1 ̨̔ 15.09.2014. ̨̛̦̖̐̔ (̡̨̔ ̸̶̨̛̦̬̱̌̌) ̛ ̬̍.
503 ̨̔ 15.09.2014. ̨̛̦̖̐̔ (̡̨̔ ̨̛̬̦̌̍̌̐̚ ̸̨̛̏͂̌̌̚ – „ˉʪ ˈʰˁ“ ʪʽʽ ʻ̛̹), ̱ ̨̡̯̱ ̨̬̌̔̏̌ ̨̛̪̠̣̖̌̏ ̭̱ ̭̖ ̵̹̯̖̌ ̵̛̬̦̌̚
̦̥̖̦̌̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̛̣̖̍ ̯̬̪̦̖̌̌̚. ʿ̬̖̥̌ ̨̨̦̥̏ ̨̡̨̪̬̠̖̯̦̥ ̧̬̖̹̖̱ ̡̨̪̬̖ ̵̧̛ ̛̪̬̖̣̌̚ ̨̨̛̥̯̬̦ ̛ ̸̡̛̪̖̹̌ ̨̭̬̠̌̍̌̓̌,
̯̖ ̠̖ ̛̭̯̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̛̛̱̬̯̌̔ ̸̡̛̛̭̯̯̌ ̨̛̭̪̬̦̌̏, ̨̛̛̪̔̓ ̛̛̣ ̛̛̭̪̱̭̯̯ ̨̡̨̪̪̦̖ ̸̨̪̣̖ ̦̌ ̨̡̨̛̪̬̠̖̯̦̏̌ ̨̛̦̏. ʽ̛̭̥
̨̯̐̌, ̨̨̪̭̯̠̖̓̌ ̸̡̛̛̭̣̦̏̌ ̡̬̖̹̖̯̌ ̠̖ ̨̱̯̦̱̣̌ ̡̖̭̖̯̔̏̌̔̌ ̶̛̖̦̯̥̖̯̬̌̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̨̨̡̨̦̪̬̠̖̯̦̱̏̏̌ ̨̛̪̬̹̦̱̏, ̯̖
̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̛̭̯̱ ̡̨̛̛̱̣̪̯ ̱ ̨̨̨̡̨̛̦̪̬̠̖̯̦̏̏̌ ̨̛̦̏. ʿ̨̡̨̬̠̖̯̦̥ ̶̨̡̨̛̱̥̖̦̯̠̥̔̌ ̛̦̠̖ ̨̛̣̍ ̨̛̪̬̖̖̦̔̏͂
̸̡̧̛̪̬̤̱̖̖ ̨̨̛̦̬̖̦̖̏̐̌͂̚ ̶̡̨̛̛̦̣̦̖̌̌̌̚ ̥̬̖̙̖, ̌ ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̶̨̡̖̣̱̪̦̌ ̨̪̣̯̌ ̨̨̧̨̔̏̔̌̏̌.
˄̪̬̌̏̌ ̌̚ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍, ̡̨̯̥̌ ̨̬̠̍: 404-02-4567/14 ̨̔ 20.01.2015.̨̛̦̖̐̔, ̣̔̌̌ ̠̖ ̨̨̛̛̪̯̦̏̚
̧̛̥̹̤̖̖ ̨ ̧̨̛̛̭̪̱̖̦̭̯ ̨̱̭̣̏̌ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ̸̨̡̨̪̬̖̬̐̏̌̌̐ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̖̍̚ ̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌ ̨̛̪̏̌̚ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔
̨̪̦̱̔̌, ̌̚ ̪̬̖̥̖̯̦̱̔ ̠̦̱̌̏ ̡̦̱̌̍̌̏.
˄ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̸̨̣̦̥̌ 36. ̭̯̌̏ 7. ̛ ̭̯̌̏ 8. ʯ̡̨̦̌̌ ̨ ̛̠̦̥̌̏ ̡̦̥̌̍̌̏̌̌, ̦̔̌̌ 17.03.2015.̨̛̦̖̐̔, ̦̌ ʿ̨̬̯̣̱̌ ̵̛̠̦̌̏
̡̛̦̌̍̌̏ ̛ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̶̛̛̭̯̬̦̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌, ̨̨̠̤̖̦̍̌̏ ̠̖ ʽ̧̖̹̯̖̖̍̌̏ ̨ ̨̡̧̪̬̖̯̱̌ ̸̨̡̨̪̬̖̬̐̏̌̌̐ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̖̍̚
̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌ ̨̛̪̏̌̚ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌ ̛ ̡̨̡̦̱̬̭̦̌ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̔̌̌. ʰ̨̭̯̐ ̦̔̌̌ ̱̪̱̖̦̓ ̠̖ ̨̛̪̏̚ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔
̨̪̦̱̖̔ ̸̨̪̦̱̱͂̌ „ˉʪ ˈʰˁ“ ̨̨̔ ʻ̛̹.

Процењенa вредност јавне набавке:

1.666.666,00 ̛̦̬̔̌̌

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.665.618,85

Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

1.665.618,85

1.665.618,85

1.665.618,85

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
ɇɟɦɚ

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
ʧ̬̱̪̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌ „ˉʪ ˈʰˁ“ ʪʽʽ ʻ̛̹, ˄̣. ̨̡̖̣̖̦̬̭̐̌̚ ̬̍. 15, ʿʰʥ: 107172914, ʺʥ: 20768070,
̡̨̌ ̶̨̛̦̭̣̌ ̨̪̭̣̌ ̛ "ʫ̡̨̡̣̖̯̬̣̱̭" ʪʽʽ ʻ̛̹, ˄̣. 21. ̥̠̌̌ ̬̍. 1, ʿʰʥ: 100992259, ʺʥ:
07590270, ̡̨̌ ̸̣̦̌ ̬̱̪̖̐, ̨̪̦̖̣̔̌ ̠̖ ̸̡̛̠̖̦̱̌̔̚ ̨̪̦̱̱̔ ̬̍. 132 ̨̔ 24.03.2015. ̨̛̦̖̐̔

Период важења уговора:

ʰ̸̨̏͂̌̚ ̭̖ ̨̖̱̠̖̍̌̏̚ ̔̌ ̨̬̖̌̔̏ ̛̖̖̏̔̚ ̱ ̨̡̬̱
̨̔ 10 ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̧̱̖̏͂̌ ̱ ̨̨̪̭̌

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

Остале информације:
ʻ̖̥̌

