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

Назив наручиоца:

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет

Адреса наручиоца:

Бул.краља Александра 73

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

Просвета

Број и датум доношења одлуке: 2094/5 од 07.11.2014.
Врста предмета:

Добра

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 набавке су добра: стручна литература (службене новине).
ОРН: Службене новине – 22211100

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:

Члан 36. став 1. тачка 2) Закона - Наручилац може спроводити преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога
предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку
може извршити само одређени понуђач.
У питању је стручна литература чију набаку може извршити само одређени понуђач.
Спроводи се преговарачки поступак без објављивања позива на основу позитивног
Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3368/14 од 06.10.2014. године.

Процењенa вредност јавне набавке:

470000

Број примљених понуда:

6

- Највиша

123.100

- Најнижа

22.727

- Највиша

123.100

- Најнижа

22.727

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 :
ПАРТИЈА 1: „Cekos In“ д.о.о. ул. Светогорска 28, 11000 Београд
ПАРТИЈА 2: „Привредни саветник“ д.о.о. ул. Бул.Краља Александра бр. 86, 11000
Београд
ПАРТИЈА 3: „НИП Образовни информатор“ д.о.о. ул. Цара Лазара бр. 5-7, 11000
Београд
ПАРТИЈА 4: „Пословни биро“ д.о.о. ул. Опленачка 24е, 11000 Београд
ПАРТИЈА 5: „Инг-Про“ д.о.о. ул. Веле Нигринове број 16а, 11000 Београд
ПАРТИЈА 6: „Савез инжењера и техничара Србије“ ул. Кнеза Милоша 7, 11000
Београд

Период важења уговора:

1 година

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

У складу са чл.149 ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објаве овог обавештења на Порталу јавних набавки.

Остале информације:
/

