
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text8: JПозив за подношење понуда Наручилац ће упутити следећим лицима:1. АПОТЕКА СУБОТИЦА, матије Гупца 26. 24000 Суботица2. "GOODWILL PHARMA" Д.О.О. Матије Гупца 14. 24000 Суботица3. "FARMALOGIST" Д.О.О. Булевар Војводе Мишића 25-27. 11000 Београд
	Text9: Понуда се даје на српском језику.понуда са варијантама није дозвољена.Рок за подношење понуда је 30.09.2015. године до 09,00 часова.Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца)до 30.09. 2015. године до 09,00 часова.Отварање понуда обавиће се у пословним просторијама Наручиоца, у Суботици, Алеја Маршала Тита 31, дана 30.09.2015. године у 10,00 часова.Отварање понуда је јавно.Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 


