
   
Дел. бр.: 100/112 

Датум: 29.04.2014. 

 

                                                                                              

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 9-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: Семиригидни 

уретерореноскоп; Апарат за разбијање каменца /3315300/ 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену:  
По члану 35.ЗЈН став 1.тачка 1. aко у отвореном, рестриктивном или квалификационом 

поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом 

да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и 

критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки 

поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном 

или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, 

тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. 

Понуђена цена у овом преговарачком не може бити већа од понуђене цене у отвореном, 

рестриктивном или квалификационом поступкум, односно кункурентном дијалогу. 

  

Наручилац је у отвореном поступку ЈН.бр.64/2013, за партију 9) Семиригидни 

уретерореноскоп, добио једну понуду понуђача: „Ranex“ doo, Видиковачки венац 

104г/л95, Београд 11090, заведена под дел.бр.10/116, која је неприхватљива, јер понуђач 

није доставио Решење АЛИМС – а о регистрацији. 

Процењена вредност за партију 9) Семиригидни уретерореноскоп – 450.000,00 динара 

без ПДВ-а.  

Наручилац ће спровести преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 

понуда, без обавезе објављивања, и тада ће позвати само понуђача који је учествовао и 

у отвореном, да понуду учини прихватљивом. 

 

 

Процењена вредност јавне набавке: 450.000,00 динара без ПДВ-а 

 

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


 

 

Број примљених понуда: једна 

 

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

прихватљивих понуда: 349.200,00 динара без ПДВ-а 

 

Период важења уговора: до истека гарантног рока 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена 

 
Назив, односно име понуђача којме се додељује уговор: 

„Ranex“ dоо, Видиковачки венац 104г/л95, Београд 11090, ПИБ 101517144, МБ 

06923348. Вредност 349.200,00 динара без ПДВ-а, 419.040,00 динара са ПДВ-ом. 

           

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

дана пријема ове одлуке о додели уговора. Захтев за заштиту права подноси се 

Републичкој комисији, а предаје наручиоцу (Члан 149.ЗЈН – „Службени гласник РС“ 

број 124/2012). 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                     В.Д.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                          Проф.др Радован Богдановић 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 


