
  
 Дел. бр.: 10/167 

Датум: 13.02.2015. 

                     

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 пдржаваоа медицинске ппреме 

прпизвпђача Siemens, Drager, Philips, Pentax, Eppendorf /Услуге пдржаваоа и ппправке медцинске и прецизне ппреме 

50400000/ - ЈН бр.39/2014. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда: четири 

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


Највиша и најнижа понуђена цена (из образца понуде): 

За партију 1: „Siemens“ doo, 275.250,00 дин без ПДВ-а, 

За партију 2: „Drager tehnika“ doo, 1.623.529,31 дин без ПДВ-а, 

За партију 3: „Gorenje GTI“ doo, 688.400,00 дин без ПДВ-а 

За партију 4: „Beolek“ doo, 36.600,00 дин без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понудa (из образца понуде):  

За партију 1: „Siemens“ doo, 275.250,00 дин без ПДВ-а, 

За партију 2: „Drager tehnika“ doo, 1.623.529,31 дин без ПДВ-а, 

За партију 3: „Gorenje GTI“ doo, 688.400,00 дин без ПДВ-а 

За партију 4: „Beolek“ doo, 36.600,00 дин без ПДВ-а. 

НАПОМЕНА: Износ на који се уговор закључује није једнак износу из понуда понуђача јер се уговор закључује на 

износ опредељених средстава  процењене вредности за предмет набавке. Разлика између уговорене вредности и 

укупне вредности образца понуде 5а за сваку партију користиће се за поправке предметног апарата. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.01.2015. 

Период важења уговора: 12 месеци 

Уговор je додељен:  

„Siemens“ D.O.O. Омладинских бригада бр. 21 , Нови Београд 11070,  

Уговорена вредност 3.200.000,00 дин. без ПДВ-а, а  3.840.000,00 дин. са ПДВ-ом, 30.01.2015. 

„Drager tehnika“ D.O.O. Данијелова 12-16 ,Београд 11000,  

Уговорена вредност 1.667.000,00 дин. без ПДВ-а, а  2.000.400,00 дин. са ПДВ-ом, 05.02.2015. 

„Gorenje GTI“ D.O.O. Милутина Миланковића  бр. 7, Нови Београд 11070,  

Уговорена вредност 834.000,00 дин. без ПДВ-а, а  1.000.800,00 дин. са ПДВ-ом, 30.01.2015, 

 

„Beolek“ D.O.O. Мурска 1,Београд 11000 

Уговорена вредност 1.250.000,00 дин. без ПДВ-а, а  1.500.000,00 дин. са ПДВ-ом, 30.01.2015. 

 


