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

Назив наручиоца:

Oпштинска управа општине Гаџин Хан

Адреса наручиоца:

Милоша Обилића бб

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

Органи државне управе

Број и датум доношења одлуке: 400-1047/18-IV-6
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 су услуге
Услуге одржавања софтвера Локалне пореске администрације
Ознака из ОРН: 4870000-подршка програмских пакета

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

400-645/10-I oд 29.12.2010.год.

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

Основ из члана 36.ст1.тачка 2. Закона о јавним набавкама,ако због техничких,односно због
уметничких разлога предмет јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом
искључивих права,набавку може извршити само одређени понуђач.

Процењенa вредност јавне набавке:

936.666,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

798.000

- Најнижа

798.000

- Највиша

798.000

- Најнижа

798.000

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 :
Институт "Михајло Пупин" ул.Волгина 15,11000 Београд
Понуда бр.2916/1-18 oд 27.11.2018.год.

Период важења уговора:

12 месеци

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
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:,
факсом на број 018/861-100 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.

Остале информације:

