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

Назив наручиоца:

Фонд за капитална улагања АП Војводине

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Интернет страница наручиоца: www. fkuapv.org
Врста наручиоца:

Остало

Број и датум доношења одлуке: 404-66/2014-I-5 од 25.11.2014. године
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 јавне набавке су добра - Надоградња и проширење постојећег Carestream Vue PACS
система на ИОВ, Сремска Каменица
48219700- програмски пакет за комуникацијски сервер

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:
Наручилац, Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад, је у складу са чланом 36. став 2. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) дана 30.07.2014. године Управи за јавне набавке поднео Захтев
за давање мишљења о основаности примене преговарачког поступка број 1055-III/2014 у вези са набавком добара –
надоградња и проширење постојећег Carestream Vue PACS система на ИОВ, Сремска Каменица, за потребе Корисника
Института за Онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана 4, Сремска Каменица.
Решавајући по поднетом захтеву Управа за јавне набавке је упутила допис број 011-00-647/14 дана 11.08.2014. године који
је код Наручиоца запримљен дана 18.08.2014. године, којим је позвала Фонд за капитална улагања АП Војводине да исти
уреди тако што ће се прецизно изјаснити о томе шта је обухваћено предметом јавне набавке за коју би Наручилац уговор о
набавци доделио привредном друштву „Medicom”, Шабац, Поцерска број 3.
Дана 05.09.2014. године Фонд за капитална улагања АП Војводине је допунио свој Захтев на основу кога је Управа за јавне
набавке дала позитивно мишљење број 011-00-647/14 од 15.09.2014. године, односно мишљење да су у конкретном
случају испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу са
чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12).

Процењенa вредност јавне набавке:

16.721.604,65 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда:

1 ( једна)

- Највиша

16.721.600,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

16.721.600,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

16.721.600,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

16.721.600,00 динара без ПДВ-а

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 :
ДОО „Medicom”, Шабац, Поцерска број 3,

Период важења уговора:

12 месеци

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

Против ове одлуке заинтересовано лице може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у
року од десет дана од дана објављивања исте.

Остале информације:
-

