
   
Дел. бр.: 100/261 

Датум: 02.09.2014. 

 

                                                                                              

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 17-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: Потрошни 

медицински материјал – шприцеви и игле; Медицински потрошни материјал /33140000/ 

 

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: Уговор о купопродаји шприцева и игала закључен  у отвореном поступку јавне 

набавке потрошног медицинског материјала споразумно је раскинут. Наручилац се 

одлучио да спроведе преговарачки поступак у складу са чланом 36. став.1 тачка 3.  за 

период од три месеца док се не спроведе отворени поступак за набавку наведених 

производа. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 1.264.990,00 динара без ПДВ-а. 

 

Број примљених понуда: две 

Понуђач Укупна цена без ПДВ-а 

„PharmaSwiss“ doo, Батајнички друм 5а, 

Београд 11080, ПИБ 100057656, МБ 17338480 

1.176.396,00 

„Vicor“ dоо, Гоце Делчева 42, Београд 11070, 

ПИБ 100134880, МБ 07738412 

1.176.320,00 

 

 

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


Најнижа и највиша понуђена цена: „PharmaSwiss“ doo 1.176.396,00 динара без ПДВ-

а, „Vicor“ doo 1.176.320,00 динара без ПДВ-а.  

 

Најнижа и највиша понуђена цене код прихватљивих понуда: „Vicor“ doo 

1.176.320,00 динара без ПДВ-а 

 

Период важења уговора: три месеца 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена 

 
Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

„Vicor“ dоо, Гоце Делчева 42, Београд 11070, ПИБ 100134880, МБ 07738412. Вредност 

1.176.320,00 динара без ПДВ-а, 1.293.952,00 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 набавки. Захтев за 

заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу (Члан 149.ЗЈН – 

„Службени гласник РС“ број 124/2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                     В.Д.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                          Мр сци. мед. др Радоје Симић 

 

                                                                                        

 

 

 

 

  


