
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: Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
	Text2: Немањина 22-26
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text11: 12.265.057,00 динара без ПДВ-а
	Text12: 12.265.057,00 динара без ПДВ-а
	Text13: 12.265.057,00 динара без ПДВ-а
	Text14: 12.265.057,00 динара без ПДВ-а
	Text9: 12.265.057,00 динара без ПДВ-а
	Text15: 
	Text17: 12 ( дванест)месеци.
	Text16: Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца, Београд, Чукарица, Пионирска бр. 2.
	Text10: 1 (једна)
	Text18:              Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу у року од 10 дана, од дана пријема Одлуке.
	Text19: 
	Dropdown2: [Услуге]
	Text3: www.mgsi.gov.rs
	Text8: члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама , на основу добијеног позитивног мишљења од Управе за јавне набавке број: 404-02-4049/14 од 25.11.2014. године спроводи се преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда јер је понуђач Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца једини носилац ауторских права за израду дозвола на заштићеној хартији 120 g/m2 са континуираним воденим знаком, видљивим и невидљивим UV нитима, визуелно невидљивом UV бојом, и оптички променљивом бојом са UV I IR компонентом.
	Text7: 
	Text6: Jaвна набавка услуга израде (штампања) образаца међународних дозвола за превоз ствари и путника у друмском саобраћају за 2015. годину и дневника путовања за превоз ствари  за 2015. годину
	Text4: 404-02-102/2014-02 од 05.12.2014. године


