
 

   
Дел. бр.: 100/408 

Датум: 05.12.2014. 

                                                                                           

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 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда за ЈН 24-П/2014 

 

Интернет страна наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Врста предмета: Радови 

 

Врста поступка : Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

чл.36.став 1. тачка 3. ЗЈН 

 

Процењена вредност јавне набавке: 7.083.300,00 динара без ПДВ-а 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Набавка радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  

Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000- Грађевински радови 

 

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

за 2014.г. - радови - позиција 4.; у апликативном софтверу Плана ј.н. за 2014.г.: Радови – 

позиција 1.3.5.  Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије  I–конто 425119 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:  
 Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања  

члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012) aко 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. 

Министарство здравља републике Србије је из Програма 1803 – „Унапређење квалитета и 

услова за лечење“ на Програмској активности – 01 – „Изградња и опремање здравствених 

установа у државној својини чији је оснивач Република“, за реконструкцију Одсека 

хематоонкологије I – Института, одобрило средства  у износу од 8.500.000,00 дин. са ПДВ-ом, 

односно 7.083.300,00 дин. без ПДВ-а. 

У Обавештењу Министарства здравља бр. 401-00-4026/2014-13, које је примљено код 

наручиоца дана 31.10.2014.г. наведено је да је наручилац дужан да спроведе јавну набавку и 

достави целокупну конкурсну документацију у поступку јавне набавке најкасније до 

12.12.2014.године, ради преноса средстава. 

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


Како је у Обавештењу Министарства здравља наведен кратак рок у ком је наручилац дужан да 

спроведе јавну набавку и да целокупну документацију достави Министарству здравља са 

захтевом за пренос средстава,  није могуће спровести законом предвиђен/отворени поступак 

јавне набавке. Из тог разлога наручилац се определио за спровођење поступка по 

преговарачком поступку по хитности по чл.36, ст. 1, тачка 3.  

Наручилац је од Управе за јавне набавке добио позитивно мишљење којим се потврђује 

основаност за покретање преговарачког поступка без објављивања јавног позива, по чл.36, став 

1, тачка 3. 

 

Укупан број поднетих понуда: пет 

 

Табела са основним подацима о понуђачима и понуђеним ценама 

 

Р/бр Назив/ Име понуђача Вредност набавке пре 

спроведеног поступка 

преговарања / без ПДВ-а/ 

Вредност набавке после 

спроведеног поступка 

преговарања/без  ПДВ-а/ 

 

1. „Јадран“а.д., ул. Корнатска бр. 

2, 11060 Београд 

7.033.566,98 6.800.000,00 

 

2. „Samex group“ д.о.о., ул. 22 

децембар бр. 2, Болеч 

6.444.000,28 6.444.000,28 

 

3. 

 

Г.Д. „Дабар“ д.о.о., ул. 

Кумодрашка бр. 57, Београд, 

11010 Београд 

7.075.045,80 5.580.564,97 

4. 

 

Заједничка понуда: Energy 

pro“ д.о.о., Нови Сад, Ружин 

гај 15 и Гро Статик д.о.о., 

Булевар Деспота Стефана  бр. 

13, 21000 Нови Сад  

7.079.765,00 6.321.218,75 

5. 

 

„Izolinvest“д.о.о., Волгина бр. 

73, 11130 Београд 

 

5.830.762,54 5.553.106,00 

 

Неприхватљива понуда је:  

Понуда понуђача Г.Д. „Дабар“ д.о.о, због тога што није доставио образац понуде са 

јединичним ценама, после поступка преговарања. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена 

 

Најнижа и највиша понуђена цена :  

„Izolinvest“ -5.553.106,00 дин. без ПДВ-а, а 6.663.727,20 дин. са ПДВ-ом 

„Јадран“- 6.800.000,00 без ПДВ-а, 8.160.000,00 са ПДВ-ом 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  

„Izolinvest“ -5.553.106,00 дин. без ПДВ-а, а 6.663.727,20 дин. са ПДВ-ом 

„Јадран“- 6.800.000,00 без ПДВ-а, 8.160.000,00 са ПДВ-ом 

 

Период важења уговора: до реализације уговорних обавеза 

 

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

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

У случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке о додели 

уговора на Порталу јавних набавки. 



На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања 

одлуке из члана 108.став 6. до 9. овог закона. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

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 захтева из става 3.овог члана, 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.  

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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

 

„Izolinvest“д.о.о., Волгина бр. 73, 11130 Београд, ПИБ 101387684, МБ 17206257 

укупна вредност уговора: 

5.553.106,00 дин. без ПДВ-а, а 6.663.727,20 дин. са ПДВ-ом  

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                     В.Д.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                           Мр сци. мед. др Радоје Симић 

 

                                                                                     


