
 
 

Дел.бр. 100/176 

Датум: 10.07.2014. 

 

 

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 бр. 13-П/2014 

–преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда, чл. 36, ст. 1, тачка 1. 

 

Интернет страна наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Број и датум доношења одлуке: 100/145 од 23.06.2014. 
 

Врста предмета: Добра 

 

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

Млечне формуле и препарати за ентералну исхрану, Фармацеутски производи /33600000/ 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:  
члан 36. став 1. тачка 1.. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012) 

 

- Ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну 

пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне 

набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу 

уговора не мењају. 

 

Наручилац није добио у отвореном поступку ЈН.бр.8/2014 Млечне формуле и препарати за ентералну 

исхрану ниједну понуду за партију 5. Адаптирано хипоалергогено млеко са пробиотиком ХА 1, 400 г и за 

партију 7. Семиелементарна хидролизована казеинска млечна формула, 400 г.  

 

 

Процењена вредност јавне набавке: 758.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Број примљених понуда: једна 

 

Основни подаци о понуђачу коме је додељен уговор:  

 

PHOENIX PHARMA DOO, ул. Боре Станковића бр.2, Београд 11030 

 

Укупна вредност уговора: 60.425,00 без ПДВ-а, а 66.467,50 са ПДВ-ом.  

 

Период важења уговора: годину дана 

 

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 

заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 

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


доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. 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 2 дана од дана пријема захтева. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. 

Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

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 понуда, 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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 

динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-

742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна 

такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), 

корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико 

понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 

0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца 

од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 

80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању 

понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 

процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде и начин примене методологије пондера: је најнижа 

понуђена цена. 

 

 

 

           

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                     В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                           Проф.др Радован Богдановић 

 

                                                                                     

 


