
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:
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У складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона предвиђено је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач. 
Једини овлашћени дистрибутер за наведене реагенсе на територији Републике Србије – je Interlab Exim doo Београд.
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