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

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

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

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: Општинска управа општине Ириг
	Text2: Ириг, ул. Војводе Путника 1
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text11: 22.952.169,80 динара
	Text12: 21.105.740,40  динара
	Text13: 21.105.740,40  динара
	Text14: 21.105.740,40  динара
	Text9: 22.997.286,90 динара
	Text15: -
	Text17: рок за извођење радова је 90 радних дана од дана увођења у посао + 2 године гарантн и рок од дана примопредаје радова
	Text16: ДОО ''ДИЈАГОНАЛА'' Нови Сад, Нови Сад, ул.Радничка 28, носилац  заједничке понуде групе понуђача: 1. ДОО ''ДИЈАГОНАЛА'' Нови Сад, Нови Сад, ул.Радничка 282. DOO''SLOGA CONSTRUCTION'',Крагујевац, ул. Сарајлина 43.“HPS HIO PROTECTION SYSTEM“ ДОО, Нови Сад, ул. Позоришни трг 5
	Text10: 3
	Text18:          Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу. Истовремено један примерак захтева за заштиту права подносилац доставља Републичкој комисији.         
	Text19: 
	Dropdown2: [Радови]
	Text3: www.irig.rs
	Text8:  Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12)  из следећих разлога: дана 24.11 2014.године покренут је био отворени поступак за Извођење радова на адаптацији и санацији зграде „Касине“ у Врднику, рок за подношење понуда је био 25.12.2014.године до 12,00 часова. Благовремено, тј. до дана 25.12.2014. године до 12,00 часова, није  пристигла ниједна понуда. Наручилац може спровести преговарачки поступак акоу отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неоговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају.
	Text7: -
	Text6:  Извођење радова на адаптацији и санацији зграде „Касине“ у ВрдникуНазив и ознака из Општег речника набавки:- 45454000 – радови на реконструкцији  
	Text4: 01-404-4/2015 oд 23.02.2015.године


