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

Назив наручиоца:

ʪ̨̥ ̡̱̣̯̱̬̖ ˋ̸̡̌̌

Адреса наручиоца:

˃̬̐ ̡̱̭̯̦̌̌ 2-6, 32000 ˋ̸̡̌̌

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

ʶ̱̣̯̱̬̌

Број и датум доношења одлуке: 21-ʿʥʿ-1/10 ̨̔ 15.12.2014.̨̛̦̖̐̔
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:
Ą̧̦̙̖̐̌̏̌ ̶̛̖̦̠̖̌̐ „MUSIC LAND“ ˄̶̛̙̖ ̌̚ ̌̚ ̶̨̛̛̬̦̠̱̐̌̌̚ ̨̧̛̖̏͂̌̚ ̶̡̨̦̖̬̯̌ ʪ̖̠̦̌̌
ʿ̨̛̖̯̬̏̓̌ – ʥʰʧ ʥʫʻʪ-̌ ̦̌ ̡̨̬̭̥̐̌̔ ̯̬̱̐ ̱ ˋ̸̡̱̌ ̨̨̨̪̥̏̔ ̸̨̡̖̔̌ ʻ̨̖̏ 2015.̨̛̦̖̐̔
ʻ̛̌̏̚ ̛ ̨̡̦̌̌̚ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̦̖̌̍̌̏: 92312100-2 - ̦̖̌̍̌̏̚ ̱̭̣̱̖̐ ̵̨̨̛̛̪̬̹̦̚
̶̨̪̬̱̖̦̯̔̌̌, ̸̵̡̛̛̱̥̖̯̦ ̱̭̣̱̐̌, ̸̵̡̛̛̥̱̚ ̭̭̯̌̌̏̌ ̛ ̨̡̬̖̭̯̬̌̌

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:
ʿ̸̨̡̛̬̖̬̐̏̌̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̖̍̚ ̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̛̪̏̌̚ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌ ̭̖ ̧̛̪̬̥̖̱̠̖
̱ ̛̭̥̭̣̱ ̸̣̦̌̌ 36. ̭̯̌̏ 1. ̸̡̯̌̌ 2. ʯ̡̨̦̌̌.
ʺ̸̡̛̛̱̚ ̭̭̯̌̌̏ ʪ̖̠̦̌ ʿ̨̛̖̯̬̏̓-ʥʰʧ ʥʫʻʪ ̠̖ ̨̖̥̏̌ ̨̪̪̱̣̬̦̌̌ ̡̨̔ ̵̛̭̏ ̶̛̖̦̖̬̠̐̌̌. ʽ̠̏̌ ̖̦̍̔
̛̦̠̖ ̸̡̛̣̭̦̌̌ ̸̡̛̯̬̱̍̌ ̨̡̬̖̯̬̌, ̖̏̓ ̨̡̬̖̭̯̬̌ ̡̨̥̖ ̭̱ ̸̡̛̪̬̤̱̖̦̖ ̡̛̣̠̯̱̬̖̌̏̌, ̛̯̬̐̌̌, ̭̍̌
̛̯̬̐̌̌ ̛ ̡̛̥̱̹ ̨̡̣̏̌. ʰ̨̖̏̔̚ ̨̛̥̖̣̠̖̔ ̵̨̛̪̦̯̌̚ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛ ̵̡̛̭̖̯̭̏ ̵̨̛̯̏̌, ̵̨̛̪̬̙̖̯
̨̛̛̥̯̥̏̌ ̨̥̖̔̌̓ ̡̭̬̪̭̖ ̨̛̬̦̖̏̚ ̡̛̥̱̖̚. ʽ̡̬̖̭̯̬̌ ̠̖ ̨̡̛̛̯̦̔̍ ̵̨̨̨̛̥̦̬̠̦̐̍ ̦̬̌̐̌̔̌, ̡̡̨̌
̦̌ ̨̛̥̥̔̌̓, ̡̨̯̌ ̛ ̦̌ ̨̛̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̴̛̛̖̭̯̣̥̏̌̌. ʤ̶̛̖̦̠̐̌ "Music Land" ˄̶̛̙̖ ̠̖ ̨̛̠̖̦̔
̨̪̬̦̌̏ ̶̛̣̖ ̡̨̥̖ ̭̱ ̸̨̛̣̦̌̏ ̨̡̬̖̭̯̬̌ ʪ̖̠̦̌̌ ʿ̨̛̖̯̬̏̓̌ -ʥʰʧ ʥʫʻʪ-̌ ̛̛̱̭̯̱̪̣ ̨̪̬̌̏ ̌̚
̶̨̛̛̬̦̠̱̐̌̌̚ ̨̨̪̥̖̦̱̯̐ ̶̡̨̦̖̬̯̌.

Процењенa вредност јавне набавке:

1.400.000,00 ̛̦̬̔̌̌

1

Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

1.353.000,00

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

1.353.000,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
ʿ̸̨̦̱͂̌: ʤ̶̛̖̦̠̐̌ „Music Land“ ˄̶̛̙̖, ʪ̨̡̨̱̍ ̍̍, ʿʰʥ 108152975, ̸̛̛̥̯̦̌ ̨̬̠̍ 63253642
ʿ̨̦̱̔̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̨̬̠̍ 1 ̨̔ 12.12.2014.̨̛̦̖̐̔, ̨̪̦̱̖̦͂̌ ̶̖̦̌ ̨̦̖̯ 1.353.000,00 ̛̦̬̔̌̌

Период важења уговора:

31.12.2014.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
ˀ̨̡ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̵̯̖̌̏̌̚ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̪̬̌̏̌ ̠̖ 10 ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌ ̛̭̯̖ ̦̌ ʿ̨̬̯̣̱̌,
̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̭̖ ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̛̛̣ ̨̨̪̹̯̥ ̸̨̨̪̬̖̪̬̱̖̦ ̭̌ ̶̨̨̛̪̬̯̦̥̏̌.

Остале информације:

