
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: ОПШТА БОЛНИЦА БОР
	Text2: Др Драгише Мишовића 1
	Dropdown1: [Здравство]
	Text11: 4.300.000,00 динара без ПДВ-а
	Text12: 4.300.000,00 динара без ПДВ-а
	Text13: 4.300.000,00 динара без ПДВ-а
	Text14: 4.300.000,00  динара без ПДВ-а
	Text9: 4.300.000,00 динара без ПДВ-а
	Text15: 
	Text17: 45 дана
	Text16: „Г.П. „ТОНЧЕВ ГРАДЊА“ д.о.о. 17530 Сурдулица улица: Пети септембар број 5  Mатични број: 17423851
	Text10: 2
	Text18: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предај наручиоцу.
	Text19: 
	Dropdown2: [Радови]
	Text3: www.borbolnica.org.rs
	Text8: Општа болница Бор спроводи јавну набавку број 26/15 на основу члана 36. став 1. тачка 3. ЗаконаНа основу Решења Министарства здравља Републике Србије број: 401-00-02918/2015-08 од 18.11.2015. године о Расподели средстава из програма  1803 „Унапређење квалитета и услова за лечење, предмет: 4014 – ИПА 2010 – Развој служби палијативног збрињавања у републици Србији“, по коме је Општој болници Бор је доделила финанасијска средства у износу од 4.300.000,00 динара без ПДВ-а.
	Text7: 
	Text6: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку радова - Реконструкција и адаптација просторија за потребе палијативног збрињавања Опште болнице Бор, редни број Јавне набавке  26/15.Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – грађевински радови  
	Text4:  10911 од  09.12.2015. године


