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

Назив наручиоца:

јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад

Адреса наручиоца:

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад

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

Јавна предузећа-локална самоуправа

Број и датум доношења одлуке: 4887 од 06.07.2015. 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:
Услуге одржавања и поправке софтвера – 72267000-4.

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:

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: у
складу са одредбама члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/2012 и 14/2015; у даљем тексту: ЗЈН) и члана 5. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 и 104/2013).

Процењенa вредност јавне набавке:

1.200.000 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда:

1

- Највиша

-

- Најнижа

1.200.000 динара без ПДВ-а

- Највиша

-

- Најнижа

1.200.000 динара без ПДВ-а

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 :
"IQ WELL" Купрешанин Сашенка предузетник, Нови Сад, Ласла Гала бр. 1, 21000 Нови Сад

Период важења уговора:

12 месеци

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

Прoтив oвe oдлукe пoнуђaч мoжe пoднeти зaхтeв зa зaштиту прaвa Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавнихнабавки, а предати наручиоцу, у рoку oд 10 дaнa
од дана објављивања Oдлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Остале информације:

