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О Д Л У К У  

о додели уговора за ЈН 21-П/2014 

 

 

Интернет страна наручиоца: www.imd.org.rs 

Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: Добра 

 

Предмет и назив јавне набавке: улуге, услуге редовног одржавања стерилизатора 

произвођача „Getinge AB“ из Шведске 

Назив и шифра из општег речника јавних набавки – 50400000, услуге поправке и 

осдржавања медицинске и прецизне опреме 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање: у 

плану јавних набавки за 2014.годину, услуге, позиција 8.3. – конто 425251  у 

апликативном софтверу Услуге-1.2.10. Услуге одржавања мед. Опреме – стерилизатора 

произвођача „Getinge AB“ из Шведске 

Процењена вредност јавне набавке: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену:  
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 „Getinge AB“, из Шведске,  ауторизовао је понуђача „Медика пројект.“, Београд, 

Кумодрашка 241/а, да делује као једина компанија на територији РС која је овлашћена од 

стране компаније  „Getinge AB“, из Шведске за дистрибуцију уређаја, резервних делова и 

потрошног материјала произведених у тој компанији / заједно са филијалама/.Такође, „Медика 

пројект“ је једина фирма на територији РС овлашћена од стране „Getinge AB“-а за извођење 

после- продајног сервиса Getinge  производа. 

Укупан број поднетих понуда: jедна 

 

Понуђач Укупна цена без ПДВ-а Благовремена 

 

„Медика- пројект“, д.о.о. 

Београд, Кумодрашка 241/А; 

Дел.бр. 100/333; 20.10.2014. 

 

 

656.740,00 укупно, 

цена радног сата у радном 

времену-3.500,00 дин без пдв-

а; 

цена радног сата ван радног 

времена -3.500,00дин без пдв-а 

да 

Понуда је прихватљива и одговарајућа. 

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена 

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


Највиша и најнижа понуђена цена; највиша и најнижа понуђена цена код 

прихватљивих  понуда: 

656.740,00 укупно, без ПДВ-а, 

цена радног сата у радном времену-3.500,00 дин без пдв-а; 

цена радног сата ван радног времена -3.500,00дин без пдв-а 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Медика- пројект“, д.о.о., Београд, Кумодрашка 241/А, ПИБ 100388122, МБ 06545386. 

Вредност уговора 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Период важења уговора: дванаест  месеци 

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена 

 

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). 
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