ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - радови на инвестиционом одржавању
објекта: грађевински радови - санација крова у улици Булевар цара
Лазара 7а бр. ЈН ППБОПЗПП 16/2013
Назив наручиоца:

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
д.о.о. Нови Сад

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 7а

Интернет страница наручица:

Наручилац нема интернет страницу

Врста наручиоца:

Правно лице

Број и датум доношења одлуке:

203-18/2013 од 09.07.2013.године

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознакаиз општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, места извршења
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавке.
Наручилац набавља радове: Радови на инвестиционом одржавању објекта:
грађевински радови - санација крова у улици Булевар цара Лазара 7а.
Ознака из општег речника: 45261910 – Радови на поправци крова
45453000 – Ремонтни и санациони радови
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора
преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 4) и 5) Закона:

у

случају

/
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Спроведен је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама из
разлога изузетне хитности проузроковане ванредним околностима, чије
наступање није зависило од воље наручиоца.
Процењена вредности јавне набавке:
Број примљених понуда:

2.215.000,00 динара без ПДВ-а
2 (две) понуде

- Највиша

1.850.000,00 динара

- Најнижа

1.700.000,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

1.850.000,00 динара

- Најнижа

1.700.000,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:
ДОО „БОБ“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, Нови Сад,
Корнелија Станковића 15
Директор: Милан Вуковљак
ПИБ: 107929552
МБ: 20898828
Период важења уговора:

На одређено време до окончања свих
уговорених радова

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом
препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.
После доношења одлуке Наручиоца, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на
Порталу јавних набавки .
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, непосредно или поштом
препоручено са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији.
Број рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева
дужан да уплати таксу одређену Законом:
Број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе: 840-742221843-57
број модела 97 позив на број 50-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да наведени број рачуна
Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.
Остале информације:
/

