
   
Дел. бр.: 100/155 

Датум: 25.06.2014. 

 

                                                                                              

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

директор наручиоца доноси:  

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора за ЈН 12-П/2014 

 

 

Интернет страна наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Поправка 

чилера – CIAT (чилер у склопу климатизације ОП блока и хируршке интензивне неге); Услуге 

поправке и одржавања расхладних /50730000/ 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену:  
По члану 36.ЗЈН став 1.тачка 3. ако 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 

  

Разлог: Помоћник директора за техничку подршку Института је доставио захтев за 

покретање поступка јавне набавке по хитном поступку, јер је дошло до квара чилера – 

CIAT – дел.бр.5839/1 од 12.06.2014 године. Уз допис је приложено и образложење 

хитности – предмет: поправка чилера од 12.06.2014 године у ком се наводи  да је 

неопходно поправити предметни чилер, јер услед квара чилери раде смањеним 

капацитетом који не задовољава критеријуме ОП сале и интензивне неге. У опасности 

је редован  и хитан хируршки програм у ОП салама као и опоравак пацијената који се 

налазе у интензивним негама у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије 

„Др Вукан Чупић“. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 500.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Број примљених понуда: једна 

 

Најнижа и највиша понуђена цена, најнижа и највиша понуђена цене код 

прихватљивих понуда: 426.490,00 динара без ПДВ-а 

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


 

Период важења уговора: до истека гарантног рока 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена 

 
Назив, односно име понуђача којме се додељује уговор: 

„Термоплус“ доо, Боже Јанковића 46, Београд 11000, ПИБ 100119487, МБ 17247450. 

Вредност 426.490,00 динара без ПДВ-а, 511.788,00 динара са ПДВ-ом. 

           

Поука о правном леку: Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од 

дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних. Захтев за заштиту права 

подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу (Члан 149.ЗЈН – „Службени 

гласник РС“ број 124/2012). 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                        

 

 

 

 

  


