
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:
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 Београд , Ресавска  бр 78,   Шифра делатности: 4646; Матични број:07445849; ПИБ: 100219473 ; Текући рачун: 276-0000220012224-64; Тел/факс 011 36 06 987
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	Text18: рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог ро
     
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
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	Text8: Сагласно Члан 36. став1. тачка2.(ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач).
 На апарату Trombotrack Solo који је затворен систем могу да се користе  искључиво реагенси предузећа Axis shield РоС .
Предузеће „YUNYCOM“ доо је несумљиво једини привредни субјект који има право да продаје асортиман    Axis shield РоС производа на територији  Србије .
Управа за јавне набавке дала је мишљење ( Бр. 404-02-3134/13 ) да су  у конкретном  случају испуњени услови за примену преговарачки поступак без објављиванња позива за подношење понуда.
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	Text6: Реагенси за контролу антикоагулантне терапије на апарату Trombotrack Solo , Axis shield*( 33696500 Лабораторијски реагенси) за понуду број 4129 од 04.03.2014.год.


	Text4: одлука бр 700 од 11.03.2014.


