Дел.бр. 10/962
Датум: 27.11.2013.г.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), одговорно лице
наручиоца доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора за јавну набавку бр. 58-П/2013
–преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда, чл. 36, ст. 1, тачка 3
Интернет страна наручиоца: www.imd.org.rs
Врста наручиоца: Здравство
Број и датум доношења одлуке: 10/923 од 20.11.2013 године
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Реагенси и потрошни материјал за апарат ћелијски сортер произвођача Miltenyi Biotec GMBH - Немачка
Медицинска опрема и фармацеутски производи /33000000/
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012)
aко због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије
наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима
одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити ни
у каквој вези са наручиоцем. У питању је животна угроженост пацијента.
Процењена вредност јавне набавке: 391.572,00 динара без ПДВ-а
Број примљених понуда: једна
Најнижа и највиша понуђена цена (Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда):
Понуђена цена 391.572,00 дин. без ПДВ-а, а 496.886,40 дин. са ПДВ-ом
Основни подаци о понуђачу коме је додељен уговор:
„Суперлаб“д.о.о. Нови Београд, М.Миланковића 25
Период важења уговора: до реализације посла
Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
У случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних
набавки.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из
члана 108.став 6. до 9. овог закона.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење захтева из става 3.овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Критеријум за избор најповољније понуде: је најнижа цена из групе исправних и одговарајућих
понуда.

В.Д.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
Проф.др Радован Богдановић

