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

Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца: efinfo@elfak.ni.ac.rs
Врста наручиоца:

Просвета

Број и датум доношења одлуке: 30.04.2015
Врста предмета:

Радови

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:
Радови на водоводу и канализацији

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 1. Закона о јавним набавкама

Процењенa вредност јавне набавке:

1.000.000

Број примљених понуда:

1

- Највиша

766.440,00

- Најнижа

958.050,00

- Највиша

766.440,00

- Најнижа

958.050,00

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 :
БЕКОМ ДОО, ул. Књажевачка 9, место Ниш, МБ:06244513 ПИБ: 101859035,
Рачун:160-216849-11, кога заступа Слободан Миленковић

Период важења уговора:

Овај Уговор ступа на снагу обостраним
потписивањем и престаје да важи за уговараче
по испуњењу њихових уговорних обавеза.

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

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Остале информације:
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем –
споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.

