
 

 

 

Дел. бр.: 10/1866 

Датум: 21.12.2015. 

                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Адреса наручиоца: Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

Врста наручиоца: здравствo 

Врста поступка: отворени поступак 

Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга – Услуге одржавање и поправки медицинске опреме 

III део по основу ЈН бр. 41/2015 – /Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме 50400000/ 

  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда: седам 

Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понудa:  

Партију 1. – 255.211,36 динара без ПДВ-а,  

Партију 2 – 109.500,00 динара без ПДВ-а,  

Партију 3. – 97.500,00 динара без ПДВ-а,  

Партију 4.  -  204.180,00 динара без ПДВ-а,  

Партију 5. –277.500,00 динара без ПДВ-а,  

Партију 6. –57.500,00 динара без ПДВ-а,  

Партију 7. –27.600,00 динара без ПДВ-а,  

Партију 8. –26.000,00 динара без ПДВ-а,  

Партију 9. – / 

http://www.imd.org.rs/


Партију 10. –32.000,00 динара без ПДВ-а,  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.11.2015. 

 

Период важења уговора: годину дана  

 

Уговор je додељен:  

“Denta BP Pharma” d.o.o. Јужни булевар бр 19,11000 Београд, за партије 5 и 6,  

уговорена вредност је1.150.000,00 дин без ПДВ-ом, а 1.380.000,00 дин са ПДВ-ом. 

“Drager tehnika” d.o.o.Данијелова бр 12-16, 11000 Београд, за партију 1,  

уговорена вредност је 2.200.000,00 дин без ПДВ-ом, а 2.640.000,00 дин са ПДВ-ом. 

“Medika projekt “d.o.o.Кумодрашка бр 241 А, 11000 Београд, за партију 4,  

уговорена вредност је 1.200.000,00  дин без ПДВ-ом, а 1.440.000,00  дин са ПДВ-ом. 

“Medisal” d.o.o.Скојевска бр 23,11271 Београд, за партију 8,  

уговорена вредност је 450.000,00 дин без ПДВ-ом, а 540.000,00 дин са ПДВ-ом. 

“Beolek” d.o.o.Мурска бр 1,11000 Београд, за партију 7,  

уговорена вредност је 750.000,00  дин без ПДВ-ом, а 900.000,00 дин са ПДВ-ом. 

„Beolaser“ d.o.o.Трговачка бр 16 А, спрат 2, апартман ИТржни центар „Мондо“, 11147 Београд, за партије 2 и 3,  

уговорена вредност је 1.400.000,00 дин без ПДВ-а, а 1.680.000,00 дин са ПДВ-ом. 

“Ranex” d.o.o.Видиковачки венац бр 104Г –Л95, 11090 Београд, за партију 10,  

уговорена вредност је 715.000,00 дин без ПДВ-а, а 858.000,00 дин са ПДВ-ом. 

 

 


