
 

Наручилац Институт за здравствену 

заштиту мајке и детета 

Србије „Др Вукан Чупић“ 

 

Адреса 
Радоја Дакића 6-8 

 

Место 
Нови Београд 

 

Дел.Број 
 

 

Датум 
 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), одговорно лице 

наручиоца доноси:  

 

О Д Л У К У 

о додели уговора  за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања позива  

 бр. 39-П/2013 

 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 14.08.2013. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка без 

објављивања позива   бр. 39-П/2013, за јавну набавку Прибора за аспиратор „Медела“, боца 

запремине 2 литра, 5 комада. Поступак отварања понуда је спроведен дана 30.08.2013. г 

 

1)Врста предмета јавне набавке: добра 

 

2)Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из 

општег речника набавке 

 

Врста поступка јавних набавки 

Прибор за аспиратор „Медела“, боца 

запремиине 2 литра, 5 комада, мед. 

опрема 331000000 

преговарачки поступак без објављивања 

позива 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 87.000,00  дин 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за 

плаћање 

У плану ЈН за 2013.г. : позиција 2.2а; 

прибор за аспиратор „Медела“,  

у финансијском плану конто 426711 03 

 

 

3) Укупан број поднетих понуда: једна 

 

 

Ред.

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Понуђач Датум пријема 

понуде (Час) 

Благовремена или 

не 

1 10/650 „Denta BP Pharm“, Београд, Ресавска 

76 

 

29.08.2013 

12;05 сати 

Да 

 

 

 

 

 

 

 



4) Основ за покретање поступка 

 

По члану 36.ЗЈН став 1. Тачка 2. наручилац може спровести преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда ако због техничких  разлога предмета јавне 

набавке, односно разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може 

извршити само одређени понуђач. 

Произвођач „Меdela AG“,Швајцарска,  ауторизовао је понуђача „Denta BP Pharm.“, 

Београд, Ресавска 76 да делује као ексклузивни дистрибутер у Србији   за све 

производе   „Меdela AG“    са правом да врши промоцију и дистрибуцију производа  

Меdela на територији Србије као и да обавља одржавање и сервисирање истих.Из 

напред наведених разлога наручилац се одлучио да  спроведе преговарачки поступак и 

у складу са чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 

124/2012).  
 

5)Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена из групе прихватљивих и 

одговарајућих понуда. 

 

 Једина приспела понуда је понуда понуђача : 

„Denta BP Pharm“, Београд, Ресавска 76 

Вредност  набавке је 85.000,00 дин без ПДВ-а, 102.000,00 дин са ПДВ-ом 

Понуда је прихватљива. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 

напред наведеног  понуђача за доделу уговора за јавну набавку бр. 39-П/2013 

Рок важења Уговора је до дана испоруке целе количине уговорених добара. 

 

 

 

 

Поука о правном леку 

 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 10 дана од дана пријема исте 

препоручено са повратницом 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорно лице: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

В.Д. Директорa Института 

                                                                                                                Проф.др  Радован Богдановић 
 

 

 

 

 


