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Бр: 02-1310 
Датум: 04.07.2017. год. 
Пожаревац 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), и 
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку бр. 02-664 од 19.04.2017. године, в.д директора Опште 
болнице Пожаревац доноси  

 
О Д Л У К У  

о закључењу оквирног  споразума  
  

I ЗАКЉУЧУЈЕ  СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 
1. За партију  1 
Понуђач ‚‚Драгер техника “доо, Београд, на основу понуде бр.02-1089 од 09.06.2017. год.  
 
2. За партију 3 
Понуђач ‚‚Trivax‚‚ doo, Београд, на основу понуде  бр.02-1011 од 02.06.2017. год.   и допуну понуде бр. 02-1053 од 
07.06.2017. год. 
 
3. За партију 4 
Понуђач ‚‚Visaris“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1052 од 07.06.2017. год. 
 
4. За партију 5 
Понуђач ‚‚Medika-projekt“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1015 од 02.06.2017. год. 
 
5. За партију 6 
Понуђач ‚‚Tescom“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1013 од 02.06.2017. год. 
 
6. За партију 7 
Понуђач ‚‚Schiller“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1075 од 08.06.2017. год. 
 
7. За партију 10 
Понуђач ‚‚Arena Meding“доо, на основу понуде  Београд, бр.02-1012 од 02.06.2017. год. 
 
8. За партију 12 
Понуђач ‚‚Schiller“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1075 од 08.06.2017. год. 
 
9. За партију 13 
Понуђач ‚‚Hapel“доо, Београд, на основу понуде  бр.02-1009 од 02.06.2017. год. 
 
10. За партију 14 
Понуђач ‚‚Hapel“доо, Београд, на основу понуде  бр.02-1009 од 02.06.2017. год. 
 
11. За партију 15 
Понуђач ‚‚Hapel“доо, Београд, на основу понуде  бр.02-1009 од 02.06.2017. год. 
 
12. За партију 16 
Понуђач ‚‚MIT“доо,  Нови Сад, на основу понуде  бр.02-1009 од 02.06.2017. год. 
 
13. За партију 17 
Понуђач ‚‚Medipro MPM“доо, на основу понуде  Београд, бр.02-1070 од 02.06.2017. год. 
 
14. За партију 19 
Понуђач ‚‚Beolek“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1076 од 08.06.2017. год. 
 
15. За партију 20 
Понуђач ‚‚Fresenius Medical Care‚‚ Srbija doo, Вршац, на основу понуде  бр.02-990  од 01.06.2017. год. 
 
16. За партију 21 
Понуђач ``DEM“доо,  Нови Сад, на основу понуде  бр.02-1079 од 08.06.2017. год. 
17. За партију 23 
Понуђач „Senzal trade“ доо, Београд, на основу понуде  бр.02-989 од 01.06.2017. год. 
 
18. За партију 24 
Понуђач ‚‚Galabern“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1016 од 02.06.2017. год 
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19. За партију 25 
Понуђач ‚‚Galabern“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1016 од 02.06.2017. год 
 
20. За партију 27 
Понуђач ‚‚Medy Ray“доо, Београд, на основу понуде  бр.02-1010 од 02.06.2017. год. 
 
21. За партију 29 
Понуђач ‚‚Лабтех “доо, Нови Београд, на основу понуде  бр.02-1080  од 08.06.2017. год. 
 
22. За партију 30 
Понуђач ‚‚Лабтех “доо, Нови Београд, на основу понуде  бр.02-1080  од 08.06.2017. год. 
 
23. За партију 31 
Понуђач ‚‚Galen-Fokus“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1034 од 05.06.2017. год. 
 
24. За партију 32 
Понуђач „Беоласер“ доо, Београд, на основу понуде  бр.02-1071од 08.06.2017. год. 
 
25. За партију 33 
Понуђач „Беоласер“ доо, Београд, на основу понуде  бр.02-1071од 08.06.2017. год. 
 
26. За партију 34 
Понуђач `` Medipro MPM“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1070 од 02.06.2017. год. 
 
27. За партију 35 
Понуђач ‚‚Mark Medical“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1073 од  08.06.2017. год. 
 
28. За партију 36 
Понуђач ‚‚Trivax‚‚ doo, Београд, на основу понуде  бр.02-1011 од 02.06.2017. год.   и допуну понуде бр. 02-1053 од 
07.06.2017. год 
 
29. За партију 37 
Понуђач ‚‚Magna pharmacia “доо, Београд, на основу понуде  бр.02-1088 од 09.06.2017. год. 
 
30. За партију 38 
Понуђач ‚‚Magna pharmacia “доо, Београд, на основу понуде  бр.02-1088 од 09.06.2017. год. 
 
31. За партију 39 
Понуђач  ‚‚Hapel“доо, Београд, на основу понуде  бр.02-1009 од 02.06.2017. год. 
 
32. За партију 40 
Понуђач ‚‚Ranex“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1072 од 08.06.2017. год. 
 
33. За партију 41 
Понуђач ‚‚Taurunum med active “доо, Добановци, на основу понуде  бр.02-1094 од 09.06.2017. год. 
 
34. За партију 43 
Понуђач ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд, на основу понуде  бр.02-1070 од 08.06.2017. год. 
 
35. За партију 44 
Понуђач ‚‚Medicom “доо,  Шабац, на основу понуде  бр.02-1084 од 08.06.2017. год. 
 
36. За партију 45 
Понуђач  Заједничка понуда ‚‚Unique atina mn Gropu “доо, Нови Београд и ``DDJ-X RAY IMAGING `` Ниш, на 
основу понуде бр.02-1095 од 09.06.2017. год 
 
35. За партију 47 
Понуђач ‚‚MD Imaging“доо,  Београд,  на основу понуде бр.02-749 од 28.04.2017. год. 
 
 
II Одлуку о закључењу оквирног споразума објавити у року од три дана од дана доношења на Портал јавних 
набавки и на интернет страници Опште болнице Пожаревац 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 19.04.2017. године донео Одлуку бр. 02-663 о покретању отвореног поступка ЈНОП 07/2017 Сервис и 
поправка медицинских апарата са заменом резервних делова са циљем закључења оквирног споразума. 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки, заводни бр. 02-773 од 04.05.2017. 
године и Обавештењео продужетку рока за подношење понуда од 01.06.2017. године. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је 31  понуда. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-1286 од 03.07.2017. године, Комисија за јавну набавку је констатовала 
следеће 

 
1)  Врста предмета јавне набавке: Услуге 

 
2)  Подаци о јавној набавци 

2.1 Предмет јавне набавке: Сервис и поправка медицинских апарата са заменом резервних делова  
2.2 ОРН →50421000 : Услуге поправке и одржавања медицинске опреме  
2.3 Редни број јавне набавке:  ЈНОП 07/2017 
2.4 Процењена вредност јавне набавке( без ПДВ-а ): 7.500.000,00 динара и по партијама:  
 

Р.бр.  
партије Назив  партије Процењена вредност без 

ПДВ-а 
1. Медицински апарати произвођача ``Dreger`` 1.315.000,00 

2. Медицински апрати произвођача ``SIEMENS`` 70.000,00 
3.  Медицински апрати произвођача ``Nihon Kohden`` 420.000,00 
4.  Медицински апрати произвођача ``Visaris`` 200.000,00 
5.  Медицински апрати произвођача ``Getinge`` 740.000,00 
6.  Медицински апрати произвођача ``JOHNSON&JOHNSON`` 40.000,00 
7.  Медицински апрати произвођача ``SCHILLER`` 240.000,00 
8.  Медицински апрати произвођача ``Trismed`` 185.000,00 
9.  Медицински апрати произвођача ``Unicare Medical`` 60.000,00 

10. Медицински апарати произвођача GE Medical System Information 
Tehnologies ( GE Healthcare)`` 

120.000,00 

11. Медицински апарати произвођача ``Datex Ohmeda`` 60.000,00 
12. Медицински апарати произвођача ``Ganshorn`` 20.000,00 
13. Медицински апарати произвођача ``Hewlett Packard `` 60.000,00 
14. Медицински апарати произвођача ``Gima`` 60.000,00 
15. Медицински апарати произвођача ``Medset Medizintechnik `` 40.000,00 
16.  Медицински апарати произвођача ``Medtronic `` 35.000,00 
17.  Медицински апарати произвођача ``Bistos`` 35.000,00 
18.  Медицински апарати произвођача ``Edan Instruments`` 35.000,00 
19.  Медицински апарати произвођача ``Pentax `` 80.000,00 
20.  Медицински апарати произвођача ``Fresenius`` 800.000,00 
21.  Медицински апарати произвођача ``Innomed`` 40.000,00 
22.  Медицински апарати произвођача ``Hitachi `` 250.000,00 
23.  Медицински апарати произвођача ``PROTEC`` 100.000,00 
24.  Медицински апарати произвођача ``DJO `` 50.000,00 
25. Медицински апарати произвођача ``Medizintechnik `` 30.000,00 
26. Медицински апарати произвођача ``Carl Zeiss `` 120.000,00 
27. Медицински апарати произвођача ``Covidien `` 70.000,00 
28. Медицински апарати произвођача ``Prizma `` 20.000,00 
29. Медицински апарати произвођача  ``Horiba ABX `` 100.000,00 
30. Медицински апарати произвођача  ``Thermo Shandon `` 30.000,00 
31. Медицински апарати произвођача  ``Leica `` 35.000,00 
32. Медицински апарати произвођача  ``AGFA`` 140.000,00 
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33. Медицински апарати произвођача  ``Toshiba `` 100.000,00 
34. Медицински апарати произвођача  ``Contec`` 20.000,00 
35. Медицински апарати произвођача  ``Ulrich`` 30.000,00 
36. Медицински апарати произвођача  ``Hamilton Medical`` 80.000,00 
37. Медицински апарати произвођача  ``Conmed `` 200.000,00 
38. Медицински апарати произвођача  ``Zimmer Biomet`` 150.000,00 
39. Медицински апарати произвођача ``Metraks`` 40.000,00 
40. Медицински апарати произвођача ``Karl Storz`` 200.000,00 
41. Медицински апарати произвођача ``Ei Niš, `` 560.000,00 
42. Медицински апарати произвођача ``Viasis Healthcare `` 40.000,00 
43. Медицински апарати произвођача ``Osatu `` 90.000,00 
44.  Медицински апарати произвођача ``Tutnauer `` 40.000,00 
45.  Медицински апарати произвођача ``Sutjeska`` 100.000,00 
46.  Медицински апарати произвођача ``Melag `` 30.000,00 
47. Медицински апарати произвођача ``GE Medical`` 150.000,00 
48. Медицински апарати произвођача ``Novametrix `` 30.000,00 
49. Медицински апарати произвођача “Zemun CST” 40.000,00 
 
3) Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума на основу 
члана 32, члана 40. и члана 40а став 1.ЗЈН, објављивањем Позива за подношење понуда бр. 02-773 од 04.05.2017. 
године, Конкурсне документације бр. 02-774 од 04.05.2017. године и Измена и допуна конкурсне документације (I 
- бр. 02-846 од 15.05.2017. год.; II - бр.02-900 од 22.05.2017. год.; III - бр.02-987 од 01.06.2017. год. IV и бр.02-995 од 
01.06.2017. год.), Обавештењао продужетку рока за подношење понуда од 01.06.2017. године, на Порталу јавних 
набавки, а по Одлуци о покретању поступка директора болнице бр. 02-663 од 19.04.2017. године 
 
4) Благовремено, тј. до дана 09.06.2017.године до 09:00 часова, примљене су понуде следећих понуђача, и то по 
наведеном редоследу:  
 

Р.б. Број под којим је 
понуда заведена 

Датум 
пријема Назив или шифра понуђача Час пријема Партије за које је поднета 

понуда 

1. 02-989 01.06.2017.  „Senzal trade“ доо, Београд 10:15 ч 23 

2. 02-990 01.06.2017. ‚‚‚Fresenius Medical Care‚‚ 
Srbija doo, Вршац 10:18 ч 20 

3. 02-1008 02.06.2017. ‚‚TPS Technomed“доо, 
Београд 08:32 ч 8,9 

4. 02-1009 02.06.2017. ‚‚Hapel“доо, Београд 08:33 ч 13,14,15,16,17,18,34,39 

5. 02-1010 02.06.2017. ‚‚Medy Ray“доо, Београд 08:34 ч 27 

6. 02-1011 
02-1053 допуна 

02.06.2017. 
07.06.2017. ‚‚Trivax‚‚ doo, Београд 08:35 ч 

08:15 ч 3, 36 

7. 02-1012 02.06.2017. ‚‚Arena Meding“доо,  Београд 08:36 ч 10 

8. 02-1013 02.06.2017. ‚‚Tescom“доо,  Београд 08:37 ч 6 

9. 02-1015 02.06.2017. ‚‚Medika-projekt“доо,  Београд 11:50 ч 5 

10. 02-1016 02.06.2017. ‚‚Galabern“доо,  Београд 12:19 ч 24,25 

11. 02-1034 05.06.2017. ‚‚Galen-Fokus“доо,  Београд 09:00 ч 31 

12.  02-1052 07.06.2017. ‚‚Visaris“доо,  Београд 08:14 ч 4 

13. 02-1069 08.06.2017. ‚‚MD Imaging“доо,  Београд 08:25 ч 47 
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Р.б. Број под којим је 
понуда заведена 

Датум 
пријема Назив или шифра понуђача Час пријема Партије за које је поднета 

понуда 

14. 02-1070 08.06.2017. ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд 08:26 ч 17,34,43 

15. 02-1071 08.06.2017. ‚‚Беоласер“доо,  Београд 08:27 ч 32,33 

16. 02-1072 08.06.2017. ‚‚Ranex“доо,  Београд 08:28 ч 40 

17. 02-1073 08.06.2017. ‚‚Mark Medical“доо,  Београд 08:29 ч 35 

18. 02-1075 08.06.2017. ‚‚Schiller“доо,  Београд 08:31 ч 7,12 

19. 02-1076 08.06.2017. ‚‚Beolek“доо,  Београд 08:32 ч 19 

20. 02-1077 08.06.2017. ‚‚Elmedix“доо,  Београд 08:33 ч 41 

21. 02-1078 08.06.2017. ‚‚MIT“доо,  Нови Сад 08:34 ч 16 

22. 02-1079 08.06.2017. ``DEM“доо,  Нови Сад 08:35 ч 21 

23. 02-1080 08.06.2017. ‚‚Лабтех “доо,  Београд 08:36 ч 29,30 

24. 02-1084 08.06.2017. ‚‚Superlab “доо,  Београд 11:05 ч 14,39,44 

25. 02-1087 08.06.2017. ‚‚Medicom “доо,  Шабац 15:30 ч 44 

26. 02-1088 09.06.2017. ‚‚Magna pharmacia “доо, 
Београд 07:10 ч 37,38 

27. 02-1089 09.06.2017. ‚‚Драгер техника “доо, 
Београд 07:28 ч 1 

28.  02-1094 09.06.2017. ‚‚Taurunum med active “доо, 
Добановци 08:37 ч 41,45 

29.  02-1095 09.06.2017. 

Заједничка понуда ‚‚Unique 
atina mn Gropu “доо, Нови 
Београд и ``DDJ-X RAY 

IMAGING `` Ниш 

08:38 ч 41,45 

30. 02-1096 09.06.2017. ‚‚Алфа и Омега “доо, Београд 08:40 ч 45 

31. 02-1097 09.06.2017. 
Заједничка понуда 

‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и 
Profesional medic Ритопек 

08:49 ч 1,3,5,9,13,16,21,36,39,45,46,49 

 
5) Неблаговремених понуда није било  
 
6) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ 

 
7) Оквирни споразуми ће бити закључивани на процењене вредности по партијама. Износ вредности понуде 
сваког од понуђача који је добијен множењем јединичних цена без ПДВ-а са наведеним оквирним количинама 
добара у понуди, ће служити само као начин да се примени критеријум „најнижа понуђена цена“, односно 
рангирају пристигле понуде. 
 
Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирних споразума ће бити закључивани по 
реалним потребама највише до вредности истих (оквирних споразума) и у току њиховог трајања. Из наведеног 
следи да Наручилац нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са 
добављачем, већ исте ће закључивати само у случају да постоје потребе за предметом набавке у току трајања 
оквирног споразума. 
 
8) Стручну оцену понуда за предметну јавну набавку Комисија је извршила по партијама проверавајући 
рачунски сваку до њих, констатујући све податке из понуда, оцењујући их и рангирајући (од најповољније), те 
на основу тога предлажући одговорном лицу са којим од понуђача да закључи оквирни споразум, и то на следећи 
начин: 
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Партија бр.1: Медицински апарати произвођача ``Dreger`` 
Процењена вредност износи1.315.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 
Заједничка понуда 

‚‚Mediteran plus “доо, Болеч 
и Profesional medic Ритопек 

‚‚Драгер техника “доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 140,00 динара 54.250,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 168,00 динара 65.100,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 90 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок за уграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 90 дана 
 
Увидом у образац структуре цене ( Образац бр.4) утврђено је да понуда понуђача ‚‚Драгер техника “доо, Београд 
бр.02-1089 од 09.06.2017.године износи 54.250,00 динара без пдв-а и 65.100,00 динара са пдв-ом. 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неодговарајућа и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Наиме, наручилац је у складу са одредбом члана 61. став 1. ЗЈН конкурсну документацију сачинио тако да су 
потенцијалним понуђачима јасно и прецизно представљени сви захтеви и карактеристике од којих зависи да ли је 
понуда одговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. Техничка спецификација је сачињена у складу са 
одредбама члана 70. став 1. и став 2 ЗЈН. Понуђач није доставио изјаву за уграђене резервне делове под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна 
уградња оригиналних резервних делова 
 
Понуду бр.02-1089 од 09.06.2017.годинеса најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Драгер техника “доо, 
Београд,у укупном износу 54.250,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом65.100,00 динара. Комисија констатује да је 
поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 
77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 
33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 
рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1089 од 09.06.2017.године са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач  ‚‚Драгер 
техника “доо, Београд, у укупном износу 54.250,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом65.100,00 динара 
 
Партија бр.2: Медицински апрати произвођача ``SIEMENS`` 
Процењена вредност износи  70.000,00без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
Партија бр.3: Медицински апрати произвођача ``Nihon Kohden`` 
Процењена вредност износи  420.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:1 
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Заједничка понуда 
‚‚Mediteran plus “доо, 

Болеч и Profesional medic 
Ритопек 

‚‚Trivax‚‚ doo, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.300,00 динара 9.750,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.760,00 динара 11.700,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница 
Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Комисија је дана 27.06.2017 године упутила понуђачу‚‚Trivax‚‚ doo, Београд, захтев за саглашношћу, на основу члана 
93 ЗЈН, за исправку грешком унетих података у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) -комисија је утврдила да укупна 
вредност понуде исказана у Обрасцу понуде (Образац бр.2) износи 3.959.659,00динарабез пдв-а и 4.751.590,80  динара 
са пдв-ом и вредност понуде исказана у Обрасцу структуре цене (Образац бр.4) износи 9.750,00динара без пдв-а и 
11.700,00 динара  са пдв-ом  те је вредност понуде исказане у Обрасцу структуре цене (Образац бр.4) требало уписати у 
Обрасцу понуде (Образац бр.2).Понуђач сe сагласио са исправком - дописом наш заводни бр. 02-1237 од 28.06.2017. 
године те се понуда узима у даље разматрање и рангирање. 
 
Понуду бр.02-1011 од 02.06.2017. год. и допуну понуде бр. 02-1053 од 07.06.2017. год. са најнижом понуђеном ценом 
поднео је понуђач ‚‚Trivax‚‚ doo, Београд,  ул. Tришe Кaцлeрoвићa 24A, у укупном износу 9.750,00 динара без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом11.700,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу 
свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр.02-1011 од 02.06.2017. год.   и допуну понуде бр. 02-1053 од 07.06.2017. год. са најнижом 
понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Trivax‚‚ doo, Београд,  ул. Tришe Кaцлeрoвићa 24A, у укупном износу 9.750,00 
динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом11.700,00 динара. 
 
Партија бр.4: Медицински апрати произвођача ``Visaris`` 
Процењена вредност износи  200.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
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 ‚‚Visaris“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 14.980,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 17.976,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6  месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1052 од 07.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Visaris“доо,  Београд,  ул. 
Батајнички друм 10. део, број 1Б,у укупном износу 14.980,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом17.976,00 
динара.Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у 
даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1052 од 07.06.2017. год. , понуђача понуђач ‚‚Visaris“доо,  Београд,  ул. Батајнички 
друм 10. део, број 1Б ,у укупном износу 14.980,00  динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом17.976,00 динара . 
 
Партија бр.5: Медицински апрати произвођача ``Getinge`` 
Процењена вредност износи 740.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда: 1 
  

 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran 
plus “доо, Болеч и Profesional 

medic Ритопек 
‚‚Medika-projekt“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.300,00 динара 4.045,00 динара 
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.760,00 динара 4.854,00 динара 
Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 30 дана од дана пријема фактуре 
Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  



 

Страна 9 од 38 
 

(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Понуду бр.02-1015 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medika-projekt“доо,  
Београд,  ул. Кумодрашка бр. 241а,у укупном износу 4.045,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом4.854,00 
динара..Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у 
даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1015 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medika-
projekt“доо,  Београд,  ул. Кумодрашка бр. 241а, у укупном износу 4.045,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом4.854,00 
динара. 
 
Партија бр.6: Медицински апрати произвођача ``JOHNSON&JOHNSON`` 
Процењена вредност износи  40.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Tescom“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 40.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 48.000,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6  месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1013 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Tescom“доо,  Београд,  ул. 
БулeвaрНикoлe Teслe бр.26, Београд ,у укупном износу 40.000,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом48.000,00динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1013 од 02.06.2017. год. , понуђача ‚‚Tescom“доо,  Београд,  ул. БулeвaрНикoлe 
Teслe бр.26, Београд ,у укупном износу 40.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом48.000,00 динара. 
 
Партија бр.7: Медицински апрати произвођача ``SCHILLER`` 
Процењена вредност износи  240.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
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 ‚‚Schiller“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 11.700,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 14.040,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1075 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Schiller“доо,  Београд,  ул. 
Сићевачка бр. 1, Београд ,у укупном износу 11.700,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом14.040,00 динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1075 од 08.06.2017. год. , понуђача ‚‚Schiller“доо,  Београд,  ул. Сићевачка бр. 1, 
Београд ,у укупном износу 11.700,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом14.040,00  динара. 
 
Партија бр.8: Медицински апарати произвођача ``Trismed`` 
Процењена вредност износи  185.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:0 
  

 ‚‚TPS Technomed“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.542,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.050,40 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуда ‚‚TPS Technomed“доо, Београд,  бр.02-1008 од 02.06.2017. године у укупном износу од 2.542,00 динара без  
ПДВ-а и 3.050,40 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не узима се удаље разматрање односно 
рангирање.  
Комисија констатује да понуђач  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  (Образац бр.9 захтеван 
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конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и 
понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Партија бр.9: Медицински апрати произвођача ``Unicare Medical`` 
Процењена вредност износи  60.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда: 0 
  

 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran 
plus “доо, Болеч и Profesional 

medic Ритопек 
‚‚TPS Technomed“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.300,00 динара 2.542,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.760,00 динара 3.050,40 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 30 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Понуда ‚‚TPS Technomed“доо, Београд,  бр.02-1008 од 02.06.2017. године у укупном износу од2.542,00 динара без  
ПДВ-а и 3.050,40 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не узима се удаље разматрање односно 
рангирање.  
Комисија констатује да понуђач  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  (Образац бр.9 захтеван 
конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и 
понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Партија бр.10: Медицински апарати произвођача ``GE Medical System Information Tehnologies ( GE Healthcare)`` 
Процењена вредност износи  120.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Arena Meding“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 9.060,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 10.872,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 
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Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1012 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Arena Meding“доо,  Београд,  
ул. Драгачевска бр. 13А, Београд,у укупном износу 9.060,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом10.872,00 динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1012 од 02.06.2017. год., понуђача ‚‚Arena Meding“доо,  Београд,  ул. Драгачевска 
бр. 13А, Београд,у укупном износу 9.060,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом10.872,00 динара 
 
Партија бр.11: Медицински апрати произвођача ``SIEMENS`` 
Процењена вредност износи  60.000,00 без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
Партија бр.12: Медицински апарати произвођача ``Ganshorn`` 
Процењена вредност износи  20.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда: 
  

 ‚‚Schiller“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 11.700,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 14.040,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге одржавања 
и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
Понуду бр.02-1075 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Schiller“доо,  Београд,  ул. 
Сићевачка бр. 1, Београд ,у укупном износу 11.700,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом14.040,00  динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1075 од 08.06.2017. год. , понуђача ‚‚Schiller“доо,  Београд,  ул. Сићевачка бр. 1, 
Београд ,у укупном износу 11.700,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом14.040,00  динара. 
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Партија бр.13: Медицински апарати произвођача ``Hewlett Packard `` 
Процењена вредност износи60.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran 
plus “доо, Болеч и Profesional 

medic Ритопек 
‚‚Hapel“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.300,00 динара 9.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.760,00 динара 11.400,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Понуду бр.02-1009 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Hapel“доо, Београд,  ул. 
Зрмањска бр. 10,у укупном износу 9.500,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом11.400,00 динара.Комисија констатује да је 
поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 
77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 
33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 
рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1009 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Hapel“доо, 
Београд,  ул. Зрмањска бр. 10, у укупном износу 9.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом11.400,00 динара 
 
Партија бр.14: Медицински апарати произвођача ``Gima`` 
Процењена вредност износи60.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
  

 ‚‚Superlab “доо,  Београд ‚‚Hapel“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 10.005,00 динара 9.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 12.006,00 динара 11.400,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 

30 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
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Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 
 
Понуду бр.02-1009 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Hapel“доо, Београд,  ул. 
Зрмањска бр. 10, у укупном износу 9.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом11.400,00 динара. Комисија констатује да 
је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези 
члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 
33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 
рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1009 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Hapel“доо, 
Београд,  ул. Зрмањска бр. 10, у укупном износу 9.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом11.400,00 динара. 
 
II (друга):Понуда бр.02-1084 од 08.06.2017. год., понуђача ‚‚Superlab “доо,  Београд,  ул.Милутина Миланковића 
бр. 25, у укупном износу 10.005,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом12.006,00 динара. 
 
Партија бр.15: Медицински апарати произвођача ``Medset Medizintechnik `` 
Процењена вредност износи 40.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Hapel“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 11.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 13.200,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1009 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Hapel“доо, Београд,  ул. 
Зрмањска бр. 10, Београд ,у укупном износу 11.000,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом13.200,00динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
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I (најповољнија):Понуда бр.02-1009 од 02.06.2017. год. , понуђача ‚‚Hapel“доо, Београд,  ул. Зрмањска бр. 10, 
Београд ,у укупном износу 11.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом13.200,00 динара 
 
Партија бр.16: Медицински апарати произвођача ``Medtronic `` 
Процењена вредност износи35.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда: 1 
  

 ‚‚MIT“доо,  Нови Сад 

Заједничка понуда 
‚‚Mediteran plus “доо, 

Болеч и Profesional 
medic Ритопек 

‚‚Hapel“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 34.975,00 динара 2.300,00 динара 9.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 41.970,00 динара 2.760,00 динара 11.400,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана 
пријема фактуре 

30 дана од дана 
пријема фактуре 

30 дана од дана 
пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница 
Пожаревац 

Општа болница 
Пожаревац 

Општа болница 
Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Понуда понуђача ‚‚Hapel“доо, Београд,  ул. Зрмањска бр. 10, Београд ,у укупном износу 9.500,00 динара без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом11.400,00 динара одбија се као неодговарајућа и не узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Наиме, наручилац је у складу са одредбом члана 61. став 1. ЗЈН конкурсну документацију сачионио тако да су 
потенцијалним понуђачима јасно и прецизно представљени сви захтеви и карактеристике од којих зависи да ли је 
понуда одговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. Техничка спецификација је сачињена  у складу са 
одредбама члана 70. став 1. и став 2 ЗЈН. Понуђач није доставио изјаву  За уграђене резервне делове  под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна 
уградња оригиналних резервних делова 
 
Понуду бр.02-1009 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚MIT“доо,  Нови Сад,  ул. 
Народног фронта доо бр. 73, Нови Сад,у укупном износу 34.975,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом41.970,00 динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1009 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚MIT“доо,  
Нови Сад,  ул. Народног фронта доо бр. 73, Нови Сад, у укупном износу 34.975,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом41.970,00 динара 
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Партија бр.17: Медицински апарати произвођача ``Bistos`` 
Процењена вредност износи35.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда: 1 
  

 ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд ‚‚Hapel“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 8.500,00 динара 9.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 10.200,00 динара 11.400,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 

30 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 
 
Понуда понуђача ‚‚Hapel“доо, Београд,  ул. Зрмањска бр. 10, Београд ,у укупном износу 9.500,00 динара без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом11.400,00 динара одбија се као неодговарајућа и не узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Наиме, наручилац је у складу са одредбом члана 61. став 1. ЗЈН конкурсну документацију сачионио тако да су 
потенцијалним понуђачима јасно и прецизно представљени сви захтеви и карактеристике од којих зависи да ли је 
понуда одговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. Техничка спецификација је сачињена  у складу са 
одредбама члана 70. став 1. и став 2 ЗЈН. Понуђач није доставио изјаву  За уграђене резервне делове  под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна 
уградња оригиналних резрвних делова 
 
Понуду бр.02-1070 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд,  
ул. Свeтoзaрa Рaдojчићa 80б,у укупном износу 8.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом10.200,00 динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1070 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medipro 
MPM“доо,  Београд,  ул. Свeтoзaрa Рaдojчићa 80б, у укупном износу 8.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом10.200,00 динара 
 
Партија бр.18: Медицински апарати произвођача ``Edan Instruments`` 
Процењена вредност износи35.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:0 
  

 ‚‚Hapel“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 9.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 11.400,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
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Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуда понуђача ‚‚Hapel“доо, Београд,  ул. Зрмањска бр. 10, Београд ,у укупном износу 9.500,00 динара без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом11.400,00 динара одбија се као неодговарајућа и не узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Наиме, наручилац је у складу са одредбом члана 61. став 1. ЗЈН конкурсну документацију сачионио тако да су 
потенцијалним понуђачима јасно и прецизно представљени сви захтеви и карактеристике од којих зависи да ли је 
понуда одговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. Техничка спецификација је сачињена  у складу са 
одредбама члана 70. став 1. и став 2 ЗЈН. Понуђач није доставио изјаву  За уграђене резервне делове  под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна 
уградња оригиналних резрвних делова 
 
Партија бр.19: Медицински апарати произвођача ``Pentax `` 
Процењена вредност износи80.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Beolek“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 12.900,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 15.480,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1076 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Beolek“доо,  Београд,  ул. 
Мурска бр. 1, Београд,у укупном износу 12.900,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом15.480,00 динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1076 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Beolek“доо,  
Београд,  ул. Мурска бр. 1, Београд, у укупном износу 12.900,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом15.480,00  динара. 
 
Партија бр.20: Медицински апарати произвођача ``Fresenius`` 
Процењена вредност износи800.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
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 ‚‚‚Fresenius Medical Care‚‚ Srbija doo, 
Вршац 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.325,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.590,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 2 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6  месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 120 дана 
 
Комисија је дана 27.06.2017 године упутила понуђачу‚‚Fresenius Medical Care‚‚ Srbija doo, Вршац, захтев за 
саглашношћу,  на основу члана 93 ЗЈН, за исправку грешком унетих података у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) -  
комисија је утврдила  да укупна вредност понуде  исказана у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) износи 800.000,00 динара 
без пдв-а и 960.000,00   динара са пдв-ом  и вредност понуде исказана у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) износи 
1.325,00динара  без пдв-а и 1.590,00 динара  са пдв-ом  те је вредност понуде иксазане у Обрасцу структуре цене ( 
Образац бр.4) требало уписати у Обрасцу понуде ( Образац бр.2).   Понуђач сe   сагласио са исправком дописом наш 
заводни бр. 02-1239 од 28.06.2017. године те се понуда узима у даље разматрање и рангирање. 
 
Понуду бр.02-990  од 01.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚‚Fresenius Medical Care‚‚ 
Srbija doo, Вршац,  ул. Бeoгрaдскипутбб, Вршац,у укупном износу 1.325,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом1.590,00 
динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у 
даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-990  од 01.06.2017. год., понуђача ‚‚‚Fresenius Medical Care‚‚ Srbija doo, Вршац,  ул. 
Бeoгрaдскипутбб, Вршац, у укупном износу 1.325,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом1.590,00  динара. 
 
Партија бр.21: Медицински апарати произвођача ``Innomed`` 
Процењена вредност износи40.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда: 1 
 

 ``DEM“доо,  Нови Сад 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran 
plus “доо, Болеч и Profesional 

medic Ритопек 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 11.750,00 динара 2.300,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 14.100,00 динара 2.760,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 90 дана од дана пријема 
фактуре 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 4 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 23 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
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Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 90 дана 60 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  није доставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Понуду бр.02-1079 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ``DEM“доо,  Нови Сад,  ул. 
Раковачка бр. 32, Нови Сад,у укупном износу 11.750,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом14.100,00 динара.Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1079 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ``DEM“доо,  
Нови Сад,  ул. Раковачка бр. 32, Нови Сад, у укупном износу 11.750,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом14.100,00 
динара. 
 
Партија бр.22: Медицински апарати произвођача ``Hitachi `` 
Процењена вредност износи 250.000,00динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
Партија бр.23: Медицински апарати произвођача ``PROTEC`` 
Процењена вредност износи100.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 „Senzal trade“ доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 3.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 4.200,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 90 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 1 дан 
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 1сат 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 1 сат 

Гарантни рок зауграђене делове:  7 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 7 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 120 дана 
Понуду бр.02-989 од 01.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач „Senzal trade“ доо, Београд, ул. 
Илије Стојадиновића бр. 51, Београд,у укупном износу 3.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 4.200,00динара . 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
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члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-989 од 01.06.2017. год., понуђача „Senzal trade“ доо, Београд, ул. Илије 
Стојадиновића бр. 51, Београд ,у укупном износу у укупном износу 3.500,00  динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом4.200,00 
динара. 
 
Партија бр.24: Медицински апарати произвођача ``DJO `` 
Процењена вредност износи50.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Galabern“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 19.800,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 23.760,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1016 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Galabern“доо,  Београд,  ул. 
Високог Стевана бр. 17/8, Београд,у укупном износу 19.800,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом23.760,00динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1016 од 02.06.2017. год. , понуђача ‚‚Galabern“доо,  Београд,  ул. Високог Стевана 
бр. 17/8, Београд, у укупном износу 19.800,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом23.760,00 динара. 
 
Партија бр.25: Медицински апарати произвођача ``Medizintechnik `` 
Процењена вредност износи30.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Galabern“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 19.800,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 23.760,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  



 

Страна 21 од 38 
 

Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1016 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Galabern“доо,  Београд,  ул. 
Високог Стевана бр. 17/8, Београд, у укупном износу 19.800,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом23.760,00 динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1016 од 02.06.2017. год. , понуђача ‚‚Galabern“доо,  Београд,  ул. Високог Стевана 
бр. 17/8, Београд, у укупном износу 19.800,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом23.760,00 динара. 
 
Партија бр.26: Медицински апарати произвођача ``Carl Zeiss `` 
Процењена вредност износи 20.000,00динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
Партија бр.27: Медицински апарати произвођача ``Covidien `` 
Процењена вредност износи70.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 ‚‚Medy Ray“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 4.892,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 5. 870,40 динара 

Рок и начин  плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 90 дана 
 
Комисија је дана 30.06.2017 године упутила понуђачу‚‚Medy Ray“доо, Београд, захтев за саглашношћу,  на основу 
члана 93 ЗЈН, за исправку грешком унетих података у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) -  комисија је утврдила  да 
укупна вредност понуде  исказана у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) износи  70.000,00 динара без пдв-а и 84.000,00  
динара са пдв-ом  и вредност понуде исказана у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) износи 70.000,00динара  без 
пдв-а и 84.000,00 динара  са пдв-ом. Јединичне цене сабране у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4)  износе 4.892,00 
динара без пдв-а и 5.870,40  динара са пдв-ом .   Понуђач сe   сагласио са исправком дописом наш заводни бр. 02-1283 
од 01.07.2017. године те се понуда узима у даље разматрање и рангирање. 
 
Понуду бр.02-1010 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medy Ray“доо, Београд,  ул. 
Шумaтoвaчкa бр.48,у укупном износу 4.892,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом5. 870,40динара.Комисија констатује да 
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је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези 
члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 
33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 
рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1010 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medy 
Ray“доо, Београд,  ул. Шумaтoвaчкa бр.48, у укупном износу 4.892,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом5. 870,40динара 
 
Партија бр.28: Медицински апарати произвођача ``Prizma `` 
Процењена вредност износи  20.000,00динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
  
Партија бр.29: Медицински апарати произвођача  ``Horiba ABX `` 
Процењена вредност износи100.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Лабтех “доо, Нови Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  10.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 12.000,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Комисија је дана 27.06.2017 године упутила понуђачу‚‚Лабтех “доо, Нови Београд, захтев за саглашношћу,  на основу 
члана 93 ЗЈН, за исправку грешком унетих података у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) -  комисија је утврдила  да 
укупна вредност понуде  исказана у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) износи  100.000,00 динара без пдв-а и 120.000,00  
динара са пдв-ом  и вредност понуде исказана у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) износи 10.000,00динара  без 
пдв-а и 12.000,00 динара  са пдв-ом..   те је вредност понуде иксазане у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) требало 
уписати у Обрасцу понуде ( Образац бр.2).   Понуђач сe   сагласио са исправком дописом наш заводни бр. 02-1238 од 
28.06.2017. године те се понуда узима у даље разматрање и рангирање 
 
Понуду бр.02-1080  од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Лабтех “доо, Нови Београд,  
ул. Mилутинa Mилaнкoвићa 7б, Нови Београд,у укупном износу 10.000,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом12.000,00динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1080  од 08.06.2017. год., понуђача „‚‚Лабтех “доо, Нови Београд,  ул. Mилутинa 
Mилaнкoвићa 7б, Нови Београд, у укупном износу 10.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом12.000,00 динара. 
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Партија бр.30: Медицински апарати произвођача  ``Thermo Shandon `` 
Процењена вредност износи30.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Лабтех “доо, Нови Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  10.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 12.000,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Комисија је дана 27.06.2017 године упутила понуђачу‚‚Лабтех “доо, Нови Београд, захтев за саглашношћу,  на основу 
члана 93 ЗЈН, за исправку грешком унетих података у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) -комисија је утврдила  да укупна 
вредност понуде  исказана у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) износи  30.000,00 динара без пдв-а и 36.000,00  динара са 
пдв-ом  и вредност понуде исказана у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) износи 10.000,00динара  без пдв-а и 
12.000,00 динара  са пдв-ом..   те је вредност понуде иксазане у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) требало уписати 
у Обрасцу понуде ( Образац бр.2).   Понуђач сe   сагласио са исправком дописом наш заводни бр. 02-1238 од 28.06.2017. 
године те се понуда узима у даље разматрање и рангирање 
 
Понуду бр.02-1080  од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Лабтех “доо, Нови Београд,  
ул. Mилутинa Mилaнкoвићa 7б, Нови Београд, у укупном износу 10.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом12.000,00 
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у 
даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1080  од 08.06.2017. год., понуђача „‚‚Лабтех “доо, Нови Београд,  ул. Mилутинa 
Mилaнкoвићa 7б, Нови Београд, у укупном износу 10.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом12.000,00 динара. 
 
Партија бр.31: Медицински апарати произвођача  ``Leica `` 
Процењена вредност износи35.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Galen-Fokus“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 11.737,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 14.084,40 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 48 сати 
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одржавање: 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1034 од 05.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Galen-Fokus“доо,  Београд,  
ул. Хаџи Милентијева бр. 34, Београд,у укупном износу 11.737,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом14.084,40динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1034 од 05.06.2017. год. , понуђача ‚‚Galen-Fokus“доо,  Београд,  ул. Хаџи 
Милентијева бр. 34, Београд, у укупном износу 11.737,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом14.084,40 динара 
 
Партија бр.32: Медицински апарати произвођача  ``AGFA`` 
Процењена вредност износи140.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 „Беоласер“ доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 13.200,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 15. 840,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6  месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1071од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач „Беоласер“ доо, Београд,  ул. 
Трговачка бр.16А, спрат 2, апартман И, Тржни центар МОНДО, Чукарица,у укупном износу 13.200,00динара без 
ПДВ-а, а са ПДВ-ом15.480,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о 
испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних 
услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. 
ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у 
вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1071од 08.06.2017. год. , понуђача „Беоласер“ доо, Београд,  ул. Трговачка бр.16А, 
спрат 2, апартман И, Тржни центар МОНДО, Чукарица,у укупном износу 13.200,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом15.480,00  динара 
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Партија бр.33: Медицински апарати произвођача  ``Toshiba `` 
Процењена вредност износи100.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 „Беоласер“ доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 13.200,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 15. 840,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6  месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
Понуду бр.02-1071од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач „Беоласер“ доо, Београд,  ул. 
Трговачка бр.16А, спрат 2, апартман И, Тржни центар МОНДО, Чукарица,у укупном износу 13.200,00 динара без 
ПДВ-а, а са ПДВ-ом15.480,00  динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о 
испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних 
услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. 
ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у 
вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1071од 08.06.2017. год. , понуђача „Беоласер“ доо, Београд,  ул. Трговачка бр.16А, 
спрат 2, апартман И, Тржни центар МОНДО, Чукарица,у укупном износу 13.200,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом15.480,00  динара 
 
Партија бр.34: Медицински апарати произвођача  ``Contec`` 
Процењена вредност износи20.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда: 1 
  

 ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд ‚‚Hapel“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 8.500,00 динара 9.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 10.200,00 динара 11.400,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 

30 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 
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Понуда понуђача ‚‚Hapel“доо, Београд,  ул. Зрмањска бр. 10, Београд ,у укупном износу 9.500,00 динара без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом11.400,00 динара одбија се као неодговарајућа и не узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Наиме, наручилац је у складу са одредбом члана 61. став 1. ЗЈН конкурсну документацију сачионио тако да су 
потенцијалним понуђачима јасно и прецизно представљени сви захтеви и карактеристике од којих зависи да ли је 
понуда одговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. Техничка спецификација је сачињена  у складу са 
одредбама члана 70. став 1. и став 2 ЗЈН. Понуђач није доставио изјаву  За уграђене резервне делове  под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна 
уградња оригиналних резрвних делова 
 
Понуду бр.02-1070 од 02.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд,  
ул. Свeтoзaрa Рaдojчићa 80б, у укупном износу 8.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом10.200,00 динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд,  ул. Свeтoзaрa Рaдojчићa 80б, у укупном износу 8.500,00 
динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом10.200,00 динара. 
 
Партија бр.35: Медицински апарати произвођача  ``Ulrich`` 
Процењена вредност износи30.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Mark Medical“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 3.025,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.630,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге  5дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Комисија је дана 27.06.2017 године упутила понуђачу‚‚Mark Medical“доо,  Београд, захтев за саглашношћу,  на основу 
члана 93 ЗЈН, за исправку грешком унетих података у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) -  комисија је утврдила  да 
укупна вредност понуде  исказана у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) 30.000,00  динарабез пдв-а и 36.000,00 динара са 
пдв-ом  и вредност понуде исказана у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) износи 3.025,00  динара  без пд-а и 
3.630,00  динара  са пдв-ом  те је вредност понуде иксазане у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) требало уписати у 
Обрасцу понуде ( Образац бр.2).   Понуђач сe   сагласио са исправком дописом наш заводни бр. 02-1240 од 28.06.2017. 
године те се понуда узима у даље разматрање и рангирање. 
 
Понуду бр.02-1073 од  08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Mark Medical“доо,  Београд,  
ул. Ул.Сaњe Живaнoвићa 42,у укупном износу 3.025,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом3.630,00 динара.Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
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Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1073 од  08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Mark 
Medical“доо,  Београд,  ул. Ул.Сaњe Живaнoвићa 42, у укупном износу 3.025,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом3.630,00 динара. 
 
Партија бр.36: Медицински апарати произвођача  ``Hamilton Medical`` 
Процењена вредност износи80.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 
Заједничка понуда 

‚‚Mediteran plus “доо, Болеч 
и Profesional medic Ритопек 

‚‚Trivax‚‚ doo, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.300,00 динара 9.750,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.760,00 динара 11.700,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 

30 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Комисија је дана 27.06.2017 године упутила понуђачу‚‚Trivax‚‚ doo, Београд, захтев за саглашношћу,  на основу члана 
93 ЗЈН, за исправку грешком унетих података у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) -комисија је утврдила да укупна 
вредност понуде исказана у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) износи 1.978.957,00 динара без пдв-а и 2.374.748,80  динара 
са пдв-ом  и вредност понуде исказана у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) износи 9.750,00динара  без пдв-а и 
11.700,00 динара  са пдв-ом  те је вредност понуде иксазане у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) требало уписати у 
Обрасцу понуде ( Образац бр.2).   Понуђач сe сагласио са исправком дописом наш заводни бр. 02-1237 од 28.06.2017. 
године те се понуда узима у даље разматрање и рангирање. 
 
Понуду бр.02-1011 од 02.06.2017. год.и допуну понуде бр. 02-1053 од 07.06.2017. год. са најнижом понуђеном ценом 
поднео је понуђач ‚‚Trivax‚‚ doo, Београд,  ул. Tришe Кaцлeрoвићa 24A, у укупном износу 9.750,00 динара без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом11.700,00 динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу 
свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1011 од 02.06.2017. год.   и допуну понуде бр. 02-1053 од 07.06.2017. год. са најнижом 
понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Trivax‚‚ doo, Београд,  ул. Tришe Кaцлeрoвићa 24A, у укупном износу 9.750,00 
динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом11.700,00 динара.   
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Партија бр.37: Медицински апарати произвођача  ``Conmed `` 
Процењена вредност износи  200.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Magna pharmacia “доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.000,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 65 дана 
 
Понуду бр.02-1088 од 09.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Magna pharmacia “доо, 
Београд,  ул. Милутина Миланковића бр. 7Б, Београд ,у укупном износу 2.500,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом3.000,00динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних 
услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених 
предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини 
прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и 
иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1088 од 09.06.2017. год, понуђача ‚‚Magna pharmacia “доо, Београд,  ул. Милутина 
Миланковића бр. 7Б, Београд,у укупном износу 2.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом3.000,00 динара. 
 
Партија бр.38: Медицински апарати произвођача  ``Zimmer Biomet`` 
Процењена вредност износи150.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 ‚‚Magna pharmacia “доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.000,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:   6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 65 дана 
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Понуду бр.02-1088 од 09.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Magna pharmacia “доо, 
Београд,  ул. Милутина Миланковића бр. 7Б, Београд ,у укупном износу 2.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом3.000,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1088 од 09.06.2017. год, понуђача ‚‚Magna pharmacia “доо, Београд,  ул. Милутина 
Миланковића бр. 7Б, Београд, у укупном износу 2.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом3.000,00 динара. 
 
Партија бр.39: Медицински апарати произвођача ``Metraks`` 
Процењена вредност износи40.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Superlab “доо,  
Београд 

Заједничка понуда 
‚‚Mediteran plus “доо, 

Болеч и Profesional 
medic Ритопек 

‚‚Hapel“доо, Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 10.005,00 динара 2.300,00 динара 9.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 12.006,00 динара 2.760,00 динара 11.400,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана 
пријема фактуре 

30 дана од дана пријема 
фактуре 

30 дана од дана 
пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница 
Пожаревац 

Општа болница 
Пожаревац 

Општа болница 
Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 
 
Понуда понуђача ‚‚Hapel“доо, Београд,  ул. Зрмањска бр. 10, Београд ,у укупном износу 9.500,00 динара без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом11.400,00 динара одбија се као неодговарајућа и не узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Наиме, наручилац је у складу са одредбом члана 61. став 1. ЗЈН конкурсну документацију сачионио тако да су 
потенцијалним понуђачима јасно и прецизно представљени сви захтеви и карактеристике од којих зависи да ли је 
понуда одговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. Техничка спецификација је сачињена  у складу са 
одредбама члана 70. став 1. и став 2 ЗЈН. Понуђач није доставио изјаву  За уграђене резервне делове  под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна 
уградња оригиналних резрвних делова 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Понуду 02-1084 од 08.06.2017. год., понуђача ‚‚Superlab “доо,  Београд,  ул.Милутина Миланковића бр. 25, у 
укупном износу 10.005,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом12.006,00 динара.. Комисија констатује да је поменути 
понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. 
тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 
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76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и 
понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1084 од 08.06.2017. год., понуђача ‚‚Superlab “доо,  Београд,  ул.Милутина 
Миланковића бр. 25, у укупном износу 10.005,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом12.006,00 динара. 
 
Партија бр.40: Медицински апарати произвођача ``Karl Storz`` 
Процењена вредност износи  200.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚Ranex“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 3.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.600,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуду бр.02-1072 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Ranex“доо,  Београд,  ул. 
Видиковачки венац 104Г – Л95, Београд ,у укупном износу 3.000,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом3.600,00динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1072 од 08.06.2017. год. , понуђача ‚‚Ranex“доо,  Београд,  ул. Видиковачки венац 
104Г – Л95, Београд,у укупном износу 3.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом3.600,00 динара. 
 
Партија бр.41: Медицински апарати произвођача ``Ei Niš, `` 
Процењена вредност износи560.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 
‚‚Taurunum med 

active “доо, 
Добановци 

Заједничка понуда 
‚‚Unique atina mn Gropu 

“доо, Нови Београд и 
``DDJ-X RAY IMAGING `` 

Ниш 

‚‚Elmedix“доо,  
Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 400,00 динара 88,00 динара 6.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 480,00 динара 105,60 динара 6.000,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 90 дана од дана 
пријема фактуре 

90 дана од дана пријема 
фактуре 

90 дана од дана 
пријема фактуре 
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Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  1 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 4 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 4 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 12 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 12 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница 
Пожаревац 

Општа болница 
Пожаревац 

Општа болница 
Пожаревац 

Рок важења понуде: 120 дана 120 дана 120 дана 
 
Понуда Понуђача  у заједничкој понуди ‚‚Unique atina mn Gropu “доо, Нови Београд и ``DDJ-X RAY IMAGING `` 
Ниш бр.02-1095 од 09.06.2017. год.одбија се обзиром да је понуђач ``DDJ-X RAY IMAGING `` Ниш учествовао и као 
подизвођач у понуди ‚‚Elmedix“доо,  Београд бр.02-1077 од 06.06.2017. год. 
 
Понуда Понуђача  ‚‚Elmedix“доо,  Београд бр.02-1077 од 06.06.2017. год. одбија се обзиром да је понуђач као 
подизвођача  навео ``DDJ-X RAY IMAGING `` Ниш који је учествовао у заједничкој понуди са 
понуђачем‚‚Unique atina mn Gropu “доо, Нови Београд. 
 
Понуду бр.02-1094 од 09.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Taurunum med active “доо, 
Добановци,  ул. Гробљанска бр. 6,у укупном износу 400,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом480,00. Комисија констатује 
да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези 
члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 
33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 
рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1094 од 09.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Taurunum 
med active “доо, Добановци,  ул. Гробљанска бр. 6, у укупном износу 400,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом480,00. 
 
Партија бр.42: Медицински апарати произвођача ``Viasis Healthcare `` 
Процењена вредност износи40.000,00динара без ПДВ-а 
Ниje пристиглa ниjeднa пoнудa. 
 
Партија бр.43: Медицински апарати произвођача ``Osatu `` 
Процењена вредност износи90.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда: 1 
  

 ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 8.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 10.200,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
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Понуду бр.02-1070 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд,  
ул. Снежане Хрепевник 32,Београд,у укупном износу 8.500,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом10.200,00динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1070 од 08.06.2017. год , понуђача ‚‚Medipro MPM“доо,  Београд,  ул. Снежане 
Хрепевник 32,Београд ,у укупном износу 8.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом10.200,00 динара.  
 
Партија бр.44: Медицински апарати произвођача ``Tutnauer `` 
Процењена вредност износи40.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
  

 ‚‚Superlab “доо,  Београд ‚‚Medicom “доо,  Шабац 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 10.005,00 динара 4.540,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 12.006,00 динара 5.448,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема 
фактуре 

90 дана од дана пријема 
фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац Општа болница 
Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 90 дана 
 
Комисија је дана 27.06.2017 године упутила понуђачу‚‚Medicom “доо,  Шабац, захтев за саглашношћу,  на основу 
члана 93 ЗЈН, за исправку грешком унетих података у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) -  комисија је утврдила  да 
укупна вредност понуде  исказана у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) 40.000,00  динарабез пдв-а и 48.000,00 динара са 
пдв-ом  и вредност понуде исказана у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) износи 4.540,00  динара  без пд-а и 
5.448,00  динара  са пдв-ом  те је вредност понуде иксазане у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) требало уписати у 
Обрасцу понуде ( Образац бр.2).   Понуђач сe   сагласио са исправком дописом наш заводни бр. 02-1241 од 28.06.2017. 
године те се понуда узима у даље разматрање и рангирање. 
 
Понуду бр.02-1084 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medicom “доо,  Шабац,  ул. 
Пoцeрскa бр.3, Шабац,  у укупном износу 4.540,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом5.448,00 динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1084 од 08.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚Medicom 
“доо,  Шабац,  ул. Пoцeрскa бр.3 , Шабац,  у укупном износу 4.540,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом5.448,00 динара 
 
II (друга):Понуда бр.02-1084 од 08.06.2017. год., понуђача ‚‚Superlab “доо,  Београд,  ул.Милутина Миланковића 
бр. 25, у укупном износу 10.005,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом12.006,00 динара. 
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Партија бр.45: Медицински апарати произвођача ``Sutjeska`` 
Процењена вредност износи100.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:4 
Број прихватљивих понуда:3 
  

 
‚‚Taurunum med 

active “доо, 
Добановци 

Заједничка понуда 
‚‚Mediteran plus 

“доо, Болеч и 
Profesional medic 

Ритопек 

Заједничка понуда 
‚‚Unique atina mn Gropu 

“доо, Нови Београд и 
``DDJ-X RAY IMAGING `` 

Ниш 

‚‚Алфа и Омега 
“доо, Београд 

Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а: 400,00 динара 2.300,00 динара 88,00 динара 1.500,00 динара 

Укупна вредност 
понуде са ПДВ-ом: 480,00 динара 2.760,00 динара 105,60 динара 1.500,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 90 дана од дана 
пријема фактуре 

30 дана од дана 
пријема фактуре 

90 дана од дана пријема 
фактуре 

60 дана од дана 
пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  5 дана  5 дана  2 дана  
Рок одзива на сервис за 
корективно одржавање: 24 сата 24 сата 24 сата 24 сата 

Рок одзива на сервис за 
превентивно 
одржавање: 

48 сати 48 сати 48 сати 48 сати 

Гарантни рок 
зауграђене делове:  6 месеци 6 месеци 6 месеци 12 месеци 

Гарантни рок на 
извршене услуге 
одржавања и поправке: 

6 месеци 6 месеци 6 месеци 12 месеци 

Место извршења 
услуге: 

Општа болница 
Пожаревац 

Општа болница 
Пожаревац 

Општа болница 
Пожаревац 

Општа болница 
Пожаревац 

Рок важења понуде: 120 дана 60 дана 120 дана 120 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Комисија је дана 30.06.2017 године упутила понуђачу‚‚Алфа и Омега “доо, Београд, захтев за саглашношћу,  на 
основу члана 93 ЗЈН, за исправку грешком унетих података у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) -  комисија је утврдила  да 
укупна вредност понуде  исказана у Обрасцу понуде ( Образац бр.2) 100.000,00  динарабез пдв-а и 100.000,00 динара са 
пдв-ом  и вредност понуде исказана у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) износи 1.5000,00  динара  без пвд-а и 
1.500,00  динара  са пдв-ом  те је вредност понуде иксазане у Обрасцу структуре цене ( Образац бр.4) требало уписати у 
Обрасцу понуде ( Образац бр.2).   Понуђач сe   сагласио са исправком дописом наш заводни бр. 02-1282 од 01.07.2017. 
године те се понуда узима у даље разматрање и рангирање. 
 
Понуду бр.02-1095 од 09.06.2017. год.са најнижом понуђеном ценом   у заједничкој понуди ‚‚Unique atina mn Gropu 
“доо, Нови Београд и ``DDJ-X RAY IMAGING `` Ниш,у укупном износу 88,00динара без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом105,60динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних 
услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених 
предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини 
прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и 
иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-1095 од 09.06.2017. год.у заједничкој понуди ‚‚Unique atina mn Gropu “доо, Нови 
Београд и ``DDJ-X RAY IMAGING `` Ниш,у укупном износу 88,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом105,60 динара. 
 
II (друга): Понуда бр.02-749 од 28.04.2017. год. , понуђача ‚‚Taurunum med active “доо, Добановци ,у укупном износу 
400,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом480,00  динара. 
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III(трећа):Понуда бр.02-1096 од 09.06.2017. год. , понуђача ‚‚‚Алфа и Омега “доо, Београд,у укупном износу 1.500,00 
динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом1.500,00  динара. 
 
Партија бр.46: Медицински апарати произвођача ``Melag `` 
Процењена вредност износи 30.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:0 
  

 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran 
plus “доо, Болеч и Profesional 

medic Ритопек 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.300,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.760,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Партија бр.47: Медицински апарати произвођача ``GE Medical`` 
Процењена вредност износи150.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 ‚‚MD Imaging“доо,  Београд 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 4.031,50 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 4.837,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
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Понуду бр.02-749 од 28.04.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚MD Imaging“доо,  Београд,  
ул. Ул. Aлeксe Нeнaдoвићa 1, Бeoгрaд-Врaчaр,у укупном износу 4.031,50 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом4.837,00 
динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,што понуду чини прихватљивом у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у 
даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија):Понуда бр.02-749 од 28.04.2017. год.са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚MD 
Imaging“доо,  Београд,  ул. Ул. Aлeксe Нeнaдoвићa 1, Бeoгрaд-Врaчaр ,у укупном износу 4.031,50 динара без ПДВ-а, 
а са ПДВ-ом4.837,00 динара 
 
Партија бр.48: Медицински апарати произвођача ``Novametrix `` 
Процењена вредност износи 30.000,00динара без ПДВ-а 
Ниje пристиглa ниjeднa пoнудa. 
 
Партија бр.49: Медицински апарати произвођача “Zemun CST” 
Процењена вредност износи40.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:0 
  

 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran 
plus “доо, Болеч и Profesional 

medic Ритопек 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.300,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.760,00 динара 

Рок и начин  плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре 

Рок извршења услуге 5 дана  
Рок одзива на сервис за корективно 
одржавање: 24 сата 

Рок одзива на сервис за превентивно 
одржавање: 48 сати 

Гарантни рок зауграђене делове:  6 месеци 
Гарантни рок на извршене услуге 
одржавања и поправке: 6 месеци 

Место извршења услуге: Општа болница Пожаревац 

Рок важења понуде: 60 дана 
 
Заједничка понуда ‚‚Mediteran plus “доо, Болеч и Profesional medic Ритопек,  бр.02-1097 од 09.06.2017. године у 
укупном износу од 2.300,00 динара без  ПДВ-а и 2.760,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач у заједничкој понуди  ниједоставио доказе о испуњењу свих  додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  
(Образац бр.9 захтеван конкурсном документацијом ) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом која садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1 тачка2) ЗЈН, и иста се неузима 
у даље разматрање, односно рангирање. 
 
9) Узимајући у обзир све наведено, а пре свега у тачки 8. овог Извештаја, те применом критеријума за 
оцењивање (вредновање) понуда „најнижа понуђена цена“ Комисија је предлаже одговорном лицу ОБ 
„Пожаревац“ да закључи оквирне споразуме по партијама (на процењене вредности истих), и то са следећим 
понуђачима: 
 
 
 
 



 

Страна 36 од 38 
 

 

Р.бр. 
партије Назив  партије Назив понуђача и број понуде 

Вредност  
(оквирног 

споразума)  без 
ПДВ-а у 

динарима 

Вредност  
(оквирног 
споразума)  

са ПДВ-ом у 
динарима 

1. Медицински апарати произвођача 
``Dreger`` 

‚‚Драгер техника “доо, Београд, 
бр.02-1089 од 09.06.2017. год. 1.315.000,00 1.578.000,00 

3.  Медицински апрати произвођача 
``Nihon Kohden`` 

‚‚Trivax‚‚ doo, Београд,  бр.02-
1011 од 02.06.2017. год.   и 

допуну понуде бр. 02-1053 од 
07.06.2017. год. 

420.000,00 504.000,00 

4.  Медицински апрати произвођача 
``Visaris`` 

‚‚Visaris“доо,  Београд, бр.02-
1052 од 07.06.2017. год. 200.000,00 240.000,00 

5.  Медицински апрати произвођача 
``Getinge`` 

‚‚Medika-projekt“доо,  Београд,  
бр.02-1015 од 02.06.2017. год. 740.000,00 888.000,00 

6.  Медицински апрати произвођача 
``JOHNSON&JOHNSON`` 

‚‚Tescom“доо,  Београд, бр.02-
1013 од 02.06.2017. год. 40.000,00 48.000,00 

7.  Медицински апрати произвођача 
``SCHILLER`` 

‚‚Schiller“доо,  Београд, бр.02-
1075 од 08.06.2017. год. 240.000,00 288.000,00 

10. 
Медицински апарати произвођача 
GE Medical System Information 
Tehnologies ( GE Healthcare)`` 

‚‚Arena Meding“доо,  Београд, 
бр.02-1012 од 02.06.2017. год. 120.000,00 144.000,00 

12. Медицински апарати произвођача 
``Ganshorn`` 

‚‚Schiller“доо,  Београд, бр.02-
1075 од 08.06.2017. год. 20.000,00 24.000,00 

13. Медицински апарати произвођача 
``Hewlett Packard`` 

‚‚Hapel“доо, Београд, бр.02-1009 
од 02.06.2017. год. 60.000,00 72.000,00 

14. Медицински апарати произвођача 
``Gima`` 

‚‚Hapel“доо, Београд, бр.02-1009 
од 02.06.2017. год. 60.000,00 72.000,00 

15. Медицински апарати произвођача 
``Medset Medizintechnik `` 

‚‚Hapel“доо, Београд, бр.02-1009 
од 02.06.2017. год. 40.000,00 48.000,00 

16.  Медицински апарати произвођача 
``Medtronic `` 

‚‚MIT“доо,  Нови Сад 
бр.02-1009 од 02.06.2017. год. 35.000,00 42.000,00 

17.  Медицински апарати произвођача 
``Bistos`` 

‚‚Medipro MPM“доо,  Београд, 
бр.02-1070 од 02.06.2017. год. 35.000,00 42.000,00 

19.  Медицински апарати произвођача 
``Pentax `` 

‚‚Beolek“доо,  Београд, бр.02-
1076 од 08.06.2017. год. 80.000,00 96.000,00 

20.  Медицински апарати произвођача 
``Fresenius`` 

‚‚Fresenius Medical Care‚‚ Srbija 
doo, Вршац, бр.02-990  од 

01.06.2017. год. 
800.000,00 960.000,00 

21.  Медицински апарати произвођача 
``Innomed`` 

``DEM“доо,  Нови Сад, бр.02-
1079 од 08.06.2017. год. 40.000,00 48.000,00 

23.  Медицински апарати произвођача 
``PROTEC`` 

„Senzal trade“ доо, Београд, 
бр.02-989 од 01.06.2017. год. 100.000,00 144.000,00 

24.  Медицински апарати произвођача 
``DJO `` 

‚‚Galabern“доо,  Београд, бр.02-
1016 од 02.06.2017. год 50.000,00 60.000,00 

25. Медицински апарати произвођача 
``Medizintechnik `` 

‚‚Galabern“доо,  Београд, бр.02-
1016 од 02.06.2017. год 30.000,00 36.000,00 

27. Медицински апарати произвођача 
``Covidien `` 

‚‚Medy Ray“доо, Београд, бр.02-
1010 од 02.06.2017. год. 70.000,00 84.000,00 

29. Медицински апарати произвођача  
``Horiba ABX `` 

‚‚Лабтех “доо, Нови Београд, 
бр.02-1080  од 08.06.2017. год. 100.000,00 144.000,00 

30. Медицински апарати произвођача  
``Thermo Shandon `` 

‚‚Лабтех “доо, Нови Београд, 
бр.02-1080  од 08.06.2017. год. 30.000,00 36.000,00 

31. Медицински апарати произвођача  
``Leica `` 

‚‚Galen-Fokus“доо,  Београд, 
бр.02-1034 од 05.06.2017. год. 35.000,00 42.000,00 

32. Медицински апарати произвођача  
``AGFA`` 

„Беоласер“ доо, Београд, бр.02-
1071од 08.06.2017. год. 140.000,00 168.000,00 

33. Медицински апарати произвођача  
``Toshiba `` 

„Беоласер“ доо, Београд, бр.02-
1071од 08.06.2017. год. 100.000,00 144.000,00 

34. Медицински апарати произвођача  
``Contec`` 

Medipro MPM“доо,  Београд, 
бр.02-1070 од 02.06.2017. год. 20.000,00 24.000,00 

35. Медицински апарати произвођача  
``Ulrich`` 

‚‚Mark Medical“доо,  Београд, 
бр.02-1073 од  08.06.2017. год. 30.000,00 36.000,00 
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36. Медицински апарати произвођача  
``Hamilton Medical`` 

‚‚Trivax‚‚ doo, Београд,  бр.02-
1011 од 02.06.2017. год.   и 

допуну понуде бр. 02-1053 од 
07.06.2017. год 

80.000,00 96.000,00 

37. Медицински апарати произвођача  
``Conmed `` 

‚‚Magna pharmacia “доо, 
Београд, бр.02-1088 од 

09.06.2017. год. 
200.000,00 240.000,00 

38. Медицински апарати произвођача  
``Zimmer Biomet`` 

‚‚Magna pharmacia “доо, 
Београд, бр.02-1088 од 

09.06.2017. год. 
150.000,00 180.000,00 

39. Медицински апарати произвођача 
``Metraks`` 

‚‚Hapel“доо, Београд, бр.02-1009 
од 02.06.2017. год 40.000,00 48.000,00 

40. Медицински апарати произвођача 
``Karl Storz`` 

‚‚Ranex“доо,  Београд, 
бр.02-1072 од 08.06.2017. год. 200.000,00 240.000,00 

41. Медицински апарати произвођача 
``Ei Niš, `` 

‚‚Taurunum med active “доо, 
Добановци, бр.02-1094 од 

09.06.2017. год. 
560.000,00 672.000,00 

43. Медицински апарати произвођача 
``Osatu `` 

‚‚Medipro MPM“доо,  Београд, 
бр.02-1070 од 08.06.2017. год. 90.000,00 108.000,00 

44.  Медицински апарати произвођача 
``Tutnauer `` 

‚‚Medicom “доо,  Шабац, бр.02-
1084 од 08.06.2017. год. 40.000,00 48.000,00 

45.  Медицински апарати произвођача 
``Sutjeska`` 

Заједничка понуда ‚‚Unique 
atina mn Gropu “доо, Нови 

Београд и ``DDJ-X RAY 
IMAGING `` Ниш бр.02-1095 од 

09.06.2017. год 

100.000,00 144.000,00 

47. Медицински апарати произвођача 
``GE Medical`` 

‚‚MD Imaging“доо,  Београд 
бр.02-749 од 28.04.2017. год. 150.000,00 180.000,00 

 
Комисија констатује дa за партије:  
 
Р.бр.  
партије Назив  партије Процењена вредност без 

ПДВ-а 
8.  Медицински апрати произвођача ``Trismed`` 185.000,00 
9.  Медицински апрати произвођача ``Unicare Medical`` 60.000,00 
18.  Медицински апарати произвођача ``Edan Instruments`` 35.000,00 
49. Медицински апарати произвођача “Zemun CST” 40.000,00 
 
није пристигла ниједна прихватљива понуда,чиме нису испуњени услови из члана 107. ЗЈН и предложила је одговорном 
лицу наручиоцада донесе одлуку о обустави поступка за предметне партије у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, али и 
предочила да након истека рока за заштиту права и правоснажности поменуте одлуке, има основа за спровођење 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1.тачка 1. ЗЈН, као 
најефикаснијег у датој ситуацији, а сходно роковима и потребама наручиоца. 
 
Комисија констатује дa за партије:  
 
Р.бр.  
партије Назив  партије Процењена вредност без 

ПДВ-а 
2. Медицински апрати произвођача ``SIEMENS`` 70.000,00 
11. Медицински апарати произвођача ``Datex Ohmeda`` 60.000,00 
22.  Медицински апарати произвођача ``Hitachi `` 250.000,00 
26. Медицински апарати произвођача ``Carl Zeiss `` 120.000,00 
28. Медицински апарати произвођача ``Prizma `` 20.000,00 
42. Медицински апарати произвођача ``Viasis Healthcare `` 40.000,00 
46.  Медицински апарати произвођача ``Melag `` 30.000,00 
48. Медицински апарати произвођача ``Novametrix `` 30.000,00 
 
није пристигла ниједна понуда, чиме нису испуњени услови из члана 107. ЗЈН и предложила је одговорном лицу 
наручиоцада донесе одлуку о обустави поступка за предметне партије у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН,али и 
предочила да након истека рока за заштиту права и правоснажности поменуте одлуке, има основа за спровођење 



"qHH#lllfis'
flperoBapa'{xor nocryn6a 6ea o6jao.ruunarra flo3rrBa 3a no.[Houerce noHyAa Ha ocHoBy rlaaHa 36. crag I'raqra l. 3JH, Kao

uajer!rnacHujer y aaroj cnryaunjn, a cxoAHo poKoBuMa r norpe6aua xapyuroua'

B,.q .llupeKropa Onrure 6oluuue [IorKapeBau flp[xBarno je npea.lor Kouucrje :a jaany na6asry o uloopy

xajnororuunje nony!e, re je na ocuoey 3aKoHcxor oBJraruherra aoueo oalyKy o 3aKJbyqelby oKBupHor cnopa3yMa'

Hanoueaa: Hapyq[nau Moxe y cKnaay ca qn,l12 craa 2 ravxas) 3JH 3aKJby.I[T[ oKBItpHe cnopaSyMe u npe poKa 3a

floAlloluetl,e 3axTeBa 3a 3au1Tury npaBa 3a naprxje ro,A rOjrx je noAnera camo je.lra IIoHyIa JKMITKo ce yKaxe

norpe6a paan xecueraaor QyurufioHucarba rl paaa.

il""J}l"rt"Hf""*?fr"'o"[lrrr"*, or(BxpHor cnopa3yMa por( 3a noaHoue*e 3axre Ba 3a 3aulrrlry rpaBa je ,(ecEr (10) aana oa aana

o6jaB.rLr-rBaBa orny(e Ha noprany jaBHHx Ha6aBrl.

3axreBoM 3a 3aurxry npaBa He luory ce ocnopaBarrl paltbe HapyqroUa npeAyrvre y nocrynry jaaue ua6aure, axo cy flo,llHocl'lolly 3axreBa

6xnx u,,tu MOrnH 6arI nOsHaru ptBJrO3u 3a lberoBo nO,UHOUeBe npe xcTel(a poxa 3a nO.UHOuIer6e nOEyI4 A IIO.UHOCXIaU 3axTeBa ra Hllje

noaHeo npe xclcka Tof po(4.
Aro.ie y ucroM nocrynry jaeue ra6aBxe noHoBo noaHeT 3axTeB 3a 3aulTt,lTy npaBa oa cTpaHe l{cTor no,[Hocuo[a 3axTeB4 y BeMy ce He Mory

ocnopaaaTx pzulrbe Hapyvuoua ra rojeje noAHocunaU 3axreBa 3Hao I,tJlIi Momo 3Harx npItJIItKoM tloaHolUeEa flpqTxo,{Hor 3axreBa.

3axTeB 3A 3aurT|rTy npABA noAHOCu Ce H{py.tUOUy, a rOnuja Ce lrCTOBpeMeHO ,IIOCTABJLa PenyoJ|UlrOj KOMlicT'titl.

3axreB 3a 3aurxry npaBa He 3a,[pxaBa .[aJr,e arrxBHocT[ Hapytlt4oUa y nocryn(yjasue Ha6aB(e y cKna,Uy Ca o,Upe.q6aua qlaga l50.3arona.

3a\reB 3a 3aurrt{ry npaBa Mopa aa carpxx cae eleueure npeaolleHe y qnaHy l5l ' crae l' 3JH'

no,tHocHnau 3o(TeBa 3a 3aurHTy npaBa je .ayxaH aa y3 3a\TeB 3a 3aur[Ty npaBa aocraBn ,aora3 o yrumn rarce y rol,le je uaoeaeu ualue

ynlrarxoua, y u3Hocy or 120.0b0,00 anrnpn, nu xrlpo patryH 6poj: 840-30678845-06, uu6pa ruahana: 153 ,,n 253, ro3xB Ha 6poj:

OltzOtl. npn -ori,,Eyuer 
pery6nrre ip6uje", cepxa: ,,33[, OE "IloxapeBau", jasua ua6aora orBopeHl{ nocryrtax (yclyre) 6p

0112017 A Ha-?.uB nap'ruje ua rojy ce saxteo oauocll,

AoKa3 Mopa ca.apxarr,t rrorrrr-lc oBnauheHor ltua cy6jerra or,raulheHor 3a o6aBJbaEe IUIarHor npoMera ca BI-TJLJBUBI|M .[ffyMoM peanrcaunJe

ynJlaTe,
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