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Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка
ЈАВНИ НАРУЧИЛАЦ

Ово обавештење односи се на:

Закључење уговора о јавној набавци

Закључење оквирног споразума

Закључење уговора на основу оквирног споразума / система динамичне набавке

Окончање система динамичне набавке

Обуставу или поништење поступка

Одељак I: Јавни наручилац
I.1) Назив и адресе (молимо наведите све јавне наручиоце одговорне за поступак)

Назив: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
109170290

Адреса: ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА БР.205

Место: ЧАЧАК НСТЈ ознака: RS214 Поштански број 32000 Држава: Srbija

Особа за контакт: Љиљана Никетић Телефон: +381 32373197

Електронска пошта: tender.ob.ca@gmail.com Факс: +381 32373197

Интернет страница(-е):
Главна страница: www.obcacak.co.rs
Страница профила наручиоца:

I.2) Централизована или заједничка јавна набавка

Набавку заједнички спроводи више наручилаца
У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чланица Европске уније – навести примењив национални пропис о 
јавним набавкама:
Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке

I.4) Врста јавног наручиоца

Министарство или други државни органи, укључујући 
њихове подручне или локалне јединице Покрајинска или локална агенција/канцеларија

Јавна агенција/канцеларија Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у 
општем интересу

Органи аутономне покрајине или органи јединице 
локалне самоуправе Друга врста:
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I.5) Основна делатност

Опште јавне услуге Стамбене и комуналне делатности

Одбрана Социјална заштита

Јавни ред и мир Рекреација, култура и религија

Заштита животне средине Просвета

Привреда и финансије Друга делатност:

Здравство
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Одељак II: Предмет
II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Сервисирање медицинске опреме ИИ Референтни број: 38/2022

II.1.2) Главна CPV ознака: 50421000 - Услуге поправке и одржавања 
медицинске опреме

Додатна CPV ознака: 

II.1.3) Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

II.1.4) Кратак опис:

II.1.6) Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија  да  не

II.1.7) Укупна вредност набавке (без ПДВ-а)
Вредност: 270.139,52  Валута: RSD
(Молимо унесите коначну укупну вредност јавне набавке. Податке о појединим уговорима унесите у Одељак В.)
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за њихово укупно трајање)
(за системе динамичне набавке – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави поступка 

или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о 

додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

II.2) Опис

II.2.1) Назив: Систем доплер васкуларни МД2000 произвођача ХУНТЛЕИГХ 
ХЕАЛТЦАРЕ

Партија број: 1

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Систем доплер васкуларни МД2000 произвођача ХУНТЛЕИГХ ХЕАЛТЦАРЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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II.2.1) Назив: ЕЕГ  25 канални са фото стимулатором произвођача Сигма Партија број: 2

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЕЕГ  25 канални са фото стимулатором произвођача Сигма

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Инкубатор НТИ 120 НИКОЛА ТЕСЛА  ЕИ Партија број: 3

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Инкубатор НТИ 120 НИКОЛА ТЕСЛА  ЕИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ИНКУБАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА ДРÄГЕР Партија број: 4

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ИНКУБАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА ДРÄГЕР

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ИНКУБАТОРИ ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗВОЂАЧА ДРÄГЕР Партија број: 5

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ИНКУБАТОРИ ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗВОЂАЧА ДРÄГЕР
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Инкубатор бебитерм топла постеља произвођача ДРÄГЕР Партија број: 6

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Инкубатор бебитерм топла постеља произвођача ДРÄГЕР 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ИНКУБАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА АИР ТЕХНОЛОГГY Партија број: 7
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ИНКУБАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА АИР ТЕХНОЛОГГY 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Инкубатор  Медицор ИЦБ 145 произвођача МЕДИЦОР ЕЛЕКТРИЦ Партија број: 8

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Инкубатор  Медицор ИЦБ 145 произвођача МЕДИЦОР ЕЛЕКТРИЦ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Инкубатор Алма 100 произвођача НИКОЛА ТЕСЛА Партија број: 9

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Инкубатор Алма 100 произвођача НИКОЛА ТЕСЛА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Инкубатор Исис Аттенте МЕДИПРЕМА СА Партија број: 10

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Инкубатор Исис Аттенте МЕДИПРЕМА СА
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Инкубатор Цристина произвођача ЦОБАМС Партија број: 11

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Инкубатор Цристина произвођача ЦОБАМС

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто за реанимацију новорођенчади БН-100А произвођача ДРÄГЕР Партија број: 12
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто за реанимацију новорођенчади БН-100А произвођача ДРÄГЕР

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто за реанимацију беба ДРÄГЕР Партија број: 13

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто за реанимацију беба ДРÄГЕР

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто за реанимацију новорођенчади YД-ИЦ-СЦА произвођача 
БЕОМЕДИЦИНА

Партија број: 14

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто за реанимацију новорођенчади YД-ИЦ-СЦА произвођача БЕОМЕДИЦИНА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Топла постеља произвођача  МУЛТИРАДИА Партија број: 15

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)
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II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Топла постеља произвођача  МУЛТИРАДИА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Топли сто Ампла 2085 произвођача Фанем Партија број: 16

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Топли сто Ампла 2085 произвођача Фанем

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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II.2.1) Назив: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА АЛОЦА Партија број: 17

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА АЛОЦА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ултразвучни апарат Вивид 4 произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ Партија број: 18

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни апарат Вивид 4 произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Логиq 100 про произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ Партија број: 19

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Логиq 100 про произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ГЕНЕРАЛ ЕЛЕЦТРИЦ - Ултазвучни апарат Логиq Боок-XП 
произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ 

Партија број: 20

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)
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II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ГЕНЕРАЛ ЕЛЕЦТРИЦ - Ултазвучни апарат Логиq Боок-XП произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ултразвучни апарат Волусион 730 произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ Партија број: 21

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни апарат Волусион 730 произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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II.2.1) Назив: Ултразвучни апарат Логиq 5 про произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ Партија број: 22

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни апарат Логиq 5 про произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ултразвучни апарат са колор доплером Мy Лаб 50 произвођача 
ЕСАОТЕ

Партија број: 23

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни апарат са колор доплером Мy Лаб 50 произвођача ЕСАОТЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ултразвучни колор доплер Ацусон Јунипер произвођача Сиеменс 
Хеалтхцаре

Партија број: 24

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни колор доплер Ацусон Јунипер произвођача Сиеменс Хеалтхцаре

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ултразвучни апарат Сиеменс Ацусон Јунипед са три сонде Партија број: 25

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)
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II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни апарат Сиеменс Ацусон Јунипед са три сонде

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА САМСУНГ МЕДИСОН Партија број: 26

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА САМСУНГ МЕДИСОН

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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II.2.1) Назив: Ултразвучни апарат ДЦ70X произвођача Миндраy Партија број: 27

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни апарат ДЦ70X произвођача Миндраy 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ултразвучни апарат МИНДРаy са две сонде Партија број: 28

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни апарат МИНДРаy са две сонде

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Дигитални Цолор Допплер Ултразвук систем П10 произвођача 
СоноСцапе

Партија број: 29

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Дигитални Цолор Допплер Ултразвук систем П10 произвођача СоноСцапе

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ултразвучни апарат офталмолошки А/Б-5500 произвођача 
СОНОМЕД 

Партија број: 30

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)
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II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни апарат офталмолошки А/Б-5500 произвођача СОНОМЕД 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ултразвучни апарат офталмолошки Цомпацт Тоуцх произвођача 
QУАНТЕЛ МЕДИЦАЛ

Партија број: 31

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучни апарат офталмолошки Цомпацт Тоуцх произвођача QУАНТЕЛ МЕДИЦАЛ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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II.2.1) Назив: ОПРЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА ЕИ НИШ Партија број: 32

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПРЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА ЕИ НИШ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОПРЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА  ЕЛЕКТРОНИК ДИЗАЈН Партија број: 33

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПРЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА  ЕЛЕКТРОНИК ДИЗАЈН

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОПРЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА ЈЕНА Партија број: 34

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПРЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА ЈЕНА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Биоптрон лампа произвођача ЗЕПТЕР Партија број: 35

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Биоптрон лампа произвођача ЗЕПТЕР
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Галвамат  ИИ  произвођача ЗИММЕР Елецтромедизин Партија број: 36

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Галвамат  ИИ  произвођача ЗИММЕР Елецтромедизин

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Лонац за парафинске купке произвођача ПРОXИМА НИШ Партија број: 37
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Лонац за парафинске купке произвођача ПРОXИМА НИШ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Собни бицикл  Фит  произвођача  ЕНЕРГЕТИЦС Партија број: 38

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Собни бицикл  Фит  произвођача  ЕНЕРГЕТИЦС

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА МАИЦО ДИАГНОСТИЦ Партија број: 39

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА МАИЦО ДИАГНОСТИЦ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ИНТЕРАЦОУСТИЦС Партија број: 40

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ИНТЕРАЦОУСТИЦС



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 27

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОПТИКА ЗА ФЕСС ПРОИЗВОЂАЧА СТОРЗ Партија број: 41

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПТИКА ЗА ФЕСС ПРОИЗВОЂАЧА СТОРЗ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ларингоскоп ГлидеСцопе систем произвођача ВЕРАТХОН МЕДИЦАЛ Партија број: 42
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ларингоскоп ГлидеСцопе систем произвођача ВЕРАТХОН МЕДИЦАЛ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Видео ларингоскоп ВЛ3С (М52-М58) произвођача ХегеМед Партија број: 43

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Видео ларингоскоп ВЛ3С (М52-М58) произвођача ХегеМед

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Микромотор за технику  401 ГД произвођача Аесцулап Партија број: 44

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Микромотор за технику  401 ГД произвођача Аесцулап

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Спирометар Спиролаб произвођача МЕДИЦАЛ ИНТЕР. Партија број: 45

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Спирометар Спиролаб произвођача МЕДИЦАЛ ИНТЕР.
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: СПИРОМЕТРИ ПРОИЗВОЂАЧА ГАНСХОРН Партија број: 46

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
СПИРОМЕТРИ ПРОИЗВОЂАЧА ГАНСХОРН

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Спирометар Спиро Цоннецт  произвођача МедЦхип Солутионс Партија број: 47
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Спирометар Спиро Цоннецт  произвођача МедЦхип Солутионс 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ Партија број: 48

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сателит лампа произвођача ЈУГОДЕНТ Партија број: 49

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сателит лампа произвођача ЈУГОДЕНТ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Рефлектор халогени Солесуд 40 000 луx произвођача ГИМА Партија број: 50

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Рефлектор халогени Солесуд 40 000 луx произвођача ГИМА
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Лампа за прегледе Мацх 115 ЛЕД, произвођача Др Мацх Партија број: 51

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Лампа за прегледе Мацх 115 ЛЕД, произвођача Др Мацх

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Прегледне лампе без ознаке произвођача Партија број: 52
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Прегледне лампе без ознаке произвођача

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ЕЛЕКТРОКАУТЕРИ Партија број: 53

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЕЛЕКТРОКАУТЕРИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Офталмолошки биполарни коагулатор произвођача СТОРЗ Партија број: 54

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Офталмолошки биполарни коагулатор произвођача СТОРЗ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Електрокаутер Др Оппел ст 501 произвођача СОМЕТЦХ Партија број: 55

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Електрокаутер Др Оппел ст 501 произвођача СОМЕТЦХ 
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Електрокаутер Дотц Тоуцх произвођача ЗЕРОНЕ Цо ЛТД Партија број: 56

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Електрокаутер Дотц Тоуцх произвођача ЗЕРОНЕ Цо ЛТД 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто операциони произвођача Сцхеррер Партија број: 57
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто операциони произвођача Сцхеррер

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто операциони произвођача Тримпх Сатурн Партија број: 58

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто операциони произвођача Тримпх Сатурн

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто операциони Т 2520 произвођача УССР Партија број: 59

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто операциони Т 2520 произвођача УССР

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: СТОЛОВИ ОПЕРАЦИОНИ ПРОИЗВОЂАЧА МАQУЕТ Партија број: 60

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
СТОЛОВИ ОПЕРАЦИОНИ ПРОИЗВОЂАЧА МАQУЕТ



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 39

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто операциони хидраулични 5505 произвођача Бицакцилар Партија број: 61

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто операциони хидраулични 5505 произвођача Бицакцилар

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Операциони сто ОС1 - Русија Партија број: 62
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Операциони сто ОС1 - Русија

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Операциони сто тип 1005 произвођача Корбе Партија број: 63

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Операциони сто тип 1005 произвођача Корбе

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто операциони произвођача Први партизан Партија број: 64

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто операциони произвођача Први партизан

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Операциони сто Соларис СЕ произвођача Гима Партија број: 65

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Операциони сто Соларис СЕ произвођача Гима
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто операциони ТРУМПФ Партија број: 66

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто операциони ТРУМПФ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сто операциони Бревете СГДГ произвођача ЕУРОНОВА Б2264 Партија број: 67
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сто операциони Бревете СГДГ произвођача ЕУРОНОВА Б2264

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Столови операциони без ознаке произвођача Партија број: 68

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Столови операциони без ознаке произвођача

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Порођајни сто Аве ППА-АБ30 произвођача БОРКАРД Партија број: 69

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Порођајни сто Аве ППА-АБ30 произвођача БОРКАРД

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОРТОПЕДСКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА АЕСЦУЛАП Партија број: 70

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОРТОПЕДСКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА АЕСЦУЛАП
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: БАТЕРИЈСКЕ ТЕСТЕРЕ  ПРОИЗВОЂАЧА ЦОНМЕД ЛИНВАТЕЦ ТИП 
"ПОWЕР  ПРО"

Партија број: 71

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
БАТЕРИЈСКЕ ТЕСТЕРЕ  ПРОИЗВОЂАЧА ЦОНМЕД ЛИНВАТЕЦ ТИП "ПОWЕР  ПРО"

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: БАТЕРИЈСКЕ ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ЦОНМЕД ЛИНВАТЕЦ Партија број: 72
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
БАТЕРИЈСКЕ ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ЦОНМЕД ЛИНВАТЕЦ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Тестера за гипс Хебу произвођача ХЕБУ МЕДИКАЛ Партија број: 73

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Тестера за гипс Хебу произвођача ХЕБУ МЕДИКАЛ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Колпоскоп К 450 произвођача ЦЕНТРЕЛ Партија број: 74

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Колпоскоп К 450 произвођача ЦЕНТРЕЛ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ректоскоп 12644 произвођача ТЕКНО ГЕРМАНИ Партија број: 75

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ректоскоп 12644 произвођача ТЕКНО ГЕРМАНИ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ХЕИНЕ Партија број: 76

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ХЕИНЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ЦАРЛ ЗЕИСС Партија број: 77
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ЦАРЛ ЗЕИСС

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ХААГ СТРЕИТ Партија број: 78

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ХААГ СТРЕИТ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА  ЕЛЛЕX Партија број: 79

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА  ЕЛЛЕX

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА  ОЦУЛУС Партија број: 80

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА  ОЦУЛУС
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ауто рефрактометар АР800 Нидеx Партија број: 81

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ауто рефрактометар АР800 Нидеx

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Апарат за контролу вида Орторајтер  ОСХ 07 произвођача 
Роденстоцк

Партија број: 82
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Апарат за контролу вида Орторајтер  ОСХ 07 произвођача Роденстоцк

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Тонометар ЦТ 20 Тотоцон цорпоратион Партија број: 83

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Тонометар ЦТ 20 Тотоцон цорпоратион

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: МИКРОСКОПИ Партија број: 84

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
МИКРОСКОПИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА  БАУСЦХ & ЛОМБ Партија број: 85

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА  БАУСЦХ & ЛОМБ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Микроскоп Соларис Б произвођача Бел Енгинееринг Партија број: 86

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Микроскоп Соларис Б произвођача Бел Енгинееринг

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ултразвучна када произвођача СОНИЦ Ниш Партија број: 87
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ултразвучна када произвођача СОНИЦ Ниш 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Периметар по Голдману произвођача ХААГ-СТРЕИТ БЕРН Партија број: 88

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Периметар по Голдману произвођача ХААГ-СТРЕИТ БЕРН

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Аутокераторефрактометар компјутер произвођача РИНГХТОН 
СПЕЕДY 

Партија број: 89

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Аутокераторефрактометар компјутер произвођача РИНГХТОН СПЕЕДY 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Компјутеризовани тонометар 26786-09 произвођача XПЕРТ-НЦИ-
ПЛУС АДВАНЦЕО ЛОГИЦ

Партија број: 90

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)
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II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Компјутеризовани тонометар 26786-09 произвођача XПЕРТ-НЦИ-ПЛУС АДВАНЦЕО ЛОГИЦ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Отоскоп произвођача ХЕИНА БЕТА Партија број: 91

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Отоскоп произвођача ХЕИНА БЕТА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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II.2.1) Назив: ШПАЛТ ЛАМПЕ Партија број: 92

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ШПАЛТ ЛАМПЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Компјутеризовани рефрактометар произвођача НИКОМ СПЕЕДY Партија број: 93

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Компјутеризовани рефрактометар произвођача НИКОМ СПЕЕДY

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Отоскоп прозвођача РИЕСТЕР Партија број: 94

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Отоскоп прозвођача РИЕСТЕР

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ДАИРЕУ ЕУРОПЕ Партија број: 95

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ДАИРЕУ ЕУРОПЕ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Аутоматски читач биокит произвођача БИОКИТ Партија број: 96

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Аутоматски читач биокит произвођача БИОКИТ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Мешалица за тромбоците са инкубатором произвођача ЛМБ Партија број: 97
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Мешалица за тромбоците са инкубатором произвођача ЛМБ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Хемоглобинометар произвођача ХЕМОЦОНТРОЛ Партија број: 98

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Хемоглобинометар произвођача ХЕМОЦОНТРОЛ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Центрифуга Центриц 322 А проозвођача ТЕЦХТНИЦА ДОМЕЛ 
СЛОВЕНИЈА

Партија број: 99

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место извршења услуга сервисирања су: у објектима Наручиоца (на терену) - Општа болница Чачак, ул. Др Драгише 
Мишовић 205, Чачак и просторије Привредног субјекта ( у сервису)

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Центрифуга Центриц 322 А проозвођача ТЕЦХТНИЦА ДОМЕЛ СЛОВЕНИЈА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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Одељак IV: Поступак
IV.1) Опис

IV.1.1) Врста поступка
Отворени поступак
Рестриктивни поступак
Конкурентни поступак са преговарањем
Конкурентни дијалог
Партнерство за иновације
Додела уговора без објављивања јавног позива у случајевима наведенима у наставку (молимо попунити Прилог Д1)

Коришћење краћег рока из разлога оправдане хитности (само у случају отвореног поступка, рестриктивног поступка, или 
конкурентног поступка са преговарањем)

Образложење:

IV.1.3) Подаци о оквирном споразуму или систему динамичне набавке
Набавка укључује успостављање оквирног споразума
Успостављен је систем динамичне набавке

IV.1.6) Подаци о електронској лицитацији
Била је спроведена електронска лицитација

IV.2) Административни подаци

IV.2.1) Претходно објављени огласи у вези са овим поступком
Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0044022
(једно од следећег: Јавни позив, Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива, Обавештење за 

добровољну претходну транспарентност)

IV.2.8) Подаци о окончању система динамичне набавке
Обавештење укључује окончање система динамичне набавке које је објављено у горе поменутом јавном позиву
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Одељак V: Додела уговора
Уговор бр.:   Партија бр.: 1  Назив: Систем доплер васкуларни МД2000 произвођача 

ХУНТЛЕИГХ ХЕАЛТЦАРЕ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 2  Назив: ЕЕГ  25 канални са фото стимулатором произвођача 
Сигма

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 3  Назив: Инкубатор НТИ 120 НИКОЛА ТЕСЛА  ЕИ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 201,22  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 4  Назив: ИНКУБАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА ДРÄГЕР
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 36.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 804,88  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 5  Назив: ИНКУБАТОРИ ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗВОЂАЧА ДРÄГЕР
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Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 30.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 603,66  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:
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Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 6  Назив: Инкубатор бебитерм топла постеља произвођача 
ДРÄГЕР 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 201,22  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
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V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 7  Назив: ИНКУБАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА АИР ТЕХНОЛОГГY 
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 20.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 402,44  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 8  Назив: Инкубатор  Медицор ИЦБ 145 произвођача МЕДИЦОР 
ЕЛЕКТРИЦ 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 201,22  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 9  Назив: Инкубатор Алма 100 произвођача НИКОЛА ТЕСЛА
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не
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V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 201,22  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 10  Назив: Инкубатор Исис Аттенте МЕДИПРЕМА СА
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 201,22  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 11  Назив: Инкубатор Цристина произвођача ЦОБАМС
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 201,22  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 124-12/22 -УГ/23  Партија бр.: 12  Назив: Сто за реанимацију новорођенчади БН-100А 
произвођача ДРÄГЕР

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
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V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ГОРАН НИКОЛИЋ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА СЕРВИС 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ТАУРУНУМ МЕД АЦТИВЕ ДОБАНОВЦИ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
107205240

Адреса: ГРОБЉАНСКА, 6

Место: Добановци НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11272 Држава: Србија

Електронска пошта: taurunummed@gmail.com Телефон: +381 118467579

Интернет страница: Факс: +381 118467581

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 1.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 124-12/22 -УГ/23  Партија бр.: 13  Назив: Сто за реанимацију беба ДРÄГЕР
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
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V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ГОРАН НИКОЛИЋ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА СЕРВИС 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ТАУРУНУМ МЕД АЦТИВЕ ДОБАНОВЦИ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
107205240

Адреса: ГРОБЉАНСКА, 6

Место: Добановци НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11272 Држава: Србија

Електронска пошта: taurunummed@gmail.com Телефон: +381 118467579

Интернет страница: Факс: +381 118467581

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 1.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 14  Назив: Сто за реанимацију новорођенчади YД-ИЦ-СЦА 
произвођача БЕОМЕДИЦИНА

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 11/28-1 -УГ/23  Партија бр.: 15  Назив: Топла постеља произвођача  МУЛТИРАДИА
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НЕОСТОМ 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ ПР БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Порески идентификациони број (ПИБ): 
104960416

Адреса: Светозара Радојчића, 72 а

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: neostomco@gmail.com Телефон: +381 606999887

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 201,22  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 960/22-П -УГ/23  Партија бр.: 16  Назив: Топли сто Ампла 2085 произвођача Фанем
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: Медисал д.о.о. Порески идентификациони број (ПИБ): 
106053497

Адреса: Скојевска, 23

Место: Сурчин НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11271 Држава: Србија

Електронска пошта: javnenabavke@medisal.co.rs Телефон: +381 117841474

Интернет страница: www.medisal.co.rs Факс: +381 117841474

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 4.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 17  Назив: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА АЛОЦА
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Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 36.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 18  Назив: Ултразвучни апарат Вивид 4 произвођача ГЕНЕРАЛ 
ЕЛЕКТРИЦ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 19  Назив: Логиq 100 про произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ 
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 20  Назив: ГЕНЕРАЛ ЕЛЕЦТРИЦ - Ултазвучни апарат Логиq Боок-
XП произвођача ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 21  Назив: Ултразвучни апарат Волусион 730 произвођача 
ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 22  Назив: Ултразвучни апарат Логиq 5 про произвођача ГЕНЕРАЛ 
ЕЛЕКТРИЦ 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 23  Назив: Ултразвучни апарат са колор доплером Мy Лаб 50 
произвођача ЕСАОТЕ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 24  Назив: Ултразвучни колор доплер Ацусон Јунипер 
произвођача Сиеменс Хеалтхцаре

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 25  Назив: Ултразвучни апарат Сиеменс Ацусон Јунипед са три 
сонде

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 26  Назив: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА САМСУНГ 
МЕДИСОН

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 20.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 27  Назив: Ултразвучни апарат ДЦ70X произвођача Миндраy 
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 28  Назив: Ултразвучни апарат МИНДРаy са две сонде
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: П-2911/22 -УГ/23  Партија бр.: 29  Назив: Дигитални Цолор Допплер Ултразвук систем П10 
произвођача СоноСцапе

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МЕДТЕЦХ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
105911463

Адреса: УСТАНИЧКА, 144

Место: Београд (Вождовац) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11050 Држава: Србија

Електронска пошта: aleksandar.ulnikovic@medtech.rs Телефон: +381 117706037

Интернет страница: Факс: +381 117706037

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 18.165,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 30  Назив: Ултразвучни апарат офталмолошки А/Б-5500 
произвођача СОНОМЕД 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 1308/22 -УГ/23  Партија бр.: 31  Назив: Ултразвучни апарат офталмолошки Цомпацт Тоуцх 
произвођача QУАНТЕЛ МЕДИЦАЛ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ТРИВАX ВВ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101599486

Адреса: Кнеза Страцимира, 21

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@trivax.com Телефон: +381 3975820

Интернет страница: https://www.trivax.com/ Факс: +381 3976092

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 6.125,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 27/22 -УГ/23  Партија бр.: 32  Назив: ОПРЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА ЕИ НИШ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МИЛОШ ШЕХИЋ ПР СЕРВИС МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЕЛЕЦТРО МЕДИЦА 
НИШ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
108368166

Адреса: ЋУРЛИНСКА, 53

Место: НИШ (ПАЛИЛУЛА) НСТЈ ознака: RS225 Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: milos_seha@live.com Телефон: +381 621690333

Интернет страница: http://www.electromedica.rs/ Факс: +381 18261244

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 75.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 8.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:
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Уговор бр.: 296/2022 -УГ/23  Партија бр.: 33  Назив: ОПРЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА  
ЕЛЕКТРОНИК ДИЗАЈН

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ЕЛЕЦТРОНИЦ ДЕСИГН МЕДИЦАЛ ДОО ЗЕМУН Порески идентификациони број (ПИБ): 
107245835

Адреса: КАРАЂОРЂЕВ ТРГ, 9

Место: Београд (Земун) НСТЈ ознака: RS110 Поштански број: 11080 Држава: Србија

Електронска пошта: edmediko@gmail.com Телефон: +381 11 3752858

Интернет страница: www.electronicdesign.co.rs Факс: +381 11 3752858

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 47.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 15.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
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V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 27/22 -УГ/23  Партија бр.: 34  Назив: ОПРЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА ЈЕНА
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МИЛОШ ШЕХИЋ ПР СЕРВИС МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЕЛЕЦТРО МЕДИЦА 
НИШ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
108368166

Адреса: ЋУРЛИНСКА, 53

Место: НИШ (ПАЛИЛУЛА) НСТЈ ознака: RS225 Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: milos_seha@live.com Телефон: +381 621690333

Интернет страница: http://www.electromedica.rs/ Факс: +381 18261244

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 45.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 5.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 27/22 -УГ/23  Партија бр.: 35  Назив: Биоптрон лампа произвођача ЗЕПТЕР
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА100

Назив: МИЛОШ ШЕХИЋ ПР СЕРВИС МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЕЛЕЦТРО МЕДИЦА 
НИШ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
108368166

Адреса: ЋУРЛИНСКА, 53

Место: НИШ (ПАЛИЛУЛА) НСТЈ ознака: RS225 Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: milos_seha@live.com Телефон: +381 621690333

Интернет страница: http://www.electromedica.rs/ Факс: +381 18261244

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 1.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 27/22 -УГ/23  Партија бр.: 36  Назив: Галвамат  ИИ  произвођача ЗИММЕР Елецтромедизин
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не
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V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МИЛОШ ШЕХИЋ ПР СЕРВИС МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЕЛЕЦТРО МЕДИЦА 
НИШ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
108368166

Адреса: ЋУРЛИНСКА, 53

Место: НИШ (ПАЛИЛУЛА) НСТЈ ознака: RS225 Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: milos_seha@live.com Телефон: +381 621690333

Интернет страница: http://www.electromedica.rs/ Факс: +381 18261244

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 1.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 1002511222-УГ/23  Партија бр.: 37  Назив: Лонац за парафинске купке произвођача ПРОXИМА 
НИШ 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРОXИМА ДОО ЧОКОТ Порески идентификациони број (ПИБ): 
100621240

Адреса: Моравска, 7/3

Место: Чокот НСТЈ ознака: RS225 Поштански број: 18250 Држава: Србија

Електронска пошта: office@proxima-medical.rs Телефон: +381 184291290

Интернет страница: www.proxima-medical.rs Факс: +381 184267469

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 2.875,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 38  Назив: Собни бицикл  Фит  произвођача  ЕНЕРГЕТИЦС
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 39  Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА МАИЦО ДИАГНОСТИЦ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 40.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 40  Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ИНТЕРАЦОУСТИЦС
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 20.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 222336-УГ/23  Партија бр.: 41  Назив: ОПТИКА ЗА ФЕСС ПРОИЗВОЂАЧА СТОРЗ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: РАНЕX ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101517144

Адреса: Видиковачки венац, 104г, локал 95

Место: Београд (Раковица) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11090 Држава: Србија

Електронска пошта: info@ranex.co.rs Телефон: +381 112349109

Интернет страница: www.ranex.co.rs Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 20.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 9.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 42  Назив: Ларингоскоп ГлидеСцопе систем произвођача 
ВЕРАТХОН МЕДИЦАЛ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 960/22-П -УГ/23  Партија бр.: 43  Назив: Видео ларингоскоп ВЛ3С (М52-М58) произвођача 
ХегеМед

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: Медисал д.о.о. Порески идентификациони број (ПИБ): 
106053497

Адреса: Скојевска, 23

Место: Сурчин НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11271 Држава: Србија

Електронска пошта: javnenabavke@medisal.co.rs Телефон: +381 117841474

Интернет страница: www.medisal.co.rs Факс: +381 117841474

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 4.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 44  Назив: Микромотор за технику  401 ГД произвођача 
Аесцулап

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 45  Назив: Спирометар Спиролаб произвођача МЕДИЦАЛ ИНТЕР.
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 2959/22 -УГ/23  Партија бр.: 46  Назив: СПИРОМЕТРИ ПРОИЗВОЂАЧА ГАНСХОРН
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: СЦХИЛЛЕР Д.О.О. Порески идентификациони број (ПИБ): 
107663594

Адреса: СИЋЕВАЧКА, 1

Место: Београд (Вождовац) НСТЈ ознака: RS110 Поштански број: 11010 Држава: Србија

Електронска пошта: info@schiller.rs Телефон: +381 113979508

Интернет страница: www.schiller.rs Факс: +381 113979518

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 20.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 20.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 811/22 -УГ/23  Партија бр.: 47  Назив: Спирометар Спиро Цоннецт  произвођача МедЦхип 
Солутионс 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МЕДИЦИНА МИЛОШЕВИЋ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100294064

Адреса: ДАЛМАТИНСКА, 107

Место: Београд (Звездара) НСТЈ ознака: RS110 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: medmil@beotel.net Телефон: +381 011 2405 491

Интернет страница: www.medmil.rs Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 3.540,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 48  Назив: ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.
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V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 60.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 49  Назив: Сателит лампа произвођача ЈУГОДЕНТ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 50  Назив: Рефлектор халогени Солесуд 40 000 луx произвођача 
ГИМА

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 1308/22 -УГ/23  Партија бр.: 51  Назив: Лампа за прегледе Мацх 115 ЛЕД, произвођача Др 
Мацх

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА116

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ТРИВАX ВВ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101599486

Адреса: Кнеза Страцимира, 21

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@trivax.com Телефон: +381 3975820

Интернет страница: https://www.trivax.com/ Факс: +381 3976092

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 6.125,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 52  Назив: Прегледне лампе без ознаке произвођача
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 960/22-П -УГ/23  Партија бр.: 53  Назив: ЕЛЕКТРОКАУТЕРИ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 4
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 2
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 4
Број понуда примљених електронским средствима: 2
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: Медисал д.о.о. Порески идентификациони број (ПИБ): 
106053497

Адреса: Скојевска, 23

Место: Сурчин НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11271 Држава: Србија

Електронска пошта: javnenabavke@medisal.co.rs Телефон: +381 117841474

Интернет страница: www.medisal.co.rs Факс: +381 117841474

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 110.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 5.390,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 27/22 -УГ/23  Партија бр.: 54  Назив: Офталмолошки биполарни коагулатор произвођача 
СТОРЗ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МИЛОШ ШЕХИЋ ПР СЕРВИС МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЕЛЕЦТРО МЕДИЦА 
НИШ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
108368166

Адреса: ЋУРЛИНСКА, 53

Место: НИШ (ПАЛИЛУЛА) НСТЈ ознака: RS225 Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: milos_seha@live.com Телефон: +381 621690333

Интернет страница: http://www.electromedica.rs/ Факс: +381 18261244

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 1.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 27/22 -УГ/23  Партија бр.: 55  Назив: Електрокаутер Др Оппел ст 501 произвођача СОМЕТЦХ 
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
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V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МИЛОШ ШЕХИЋ ПР СЕРВИС МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЕЛЕЦТРО МЕДИЦА 
НИШ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
108368166

Адреса: ЋУРЛИНСКА, 53

Место: НИШ (ПАЛИЛУЛА) НСТЈ ознака: RS225 Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: milos_seha@live.com Телефон: +381 621690333

Интернет страница: http://www.electromedica.rs/ Факс: +381 18261244

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 1.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 960/22-П -УГ/23  Партија бр.: 56  Назив: Електрокаутер Дотц Тоуцх произвођача ЗЕРОНЕ Цо 
ЛТД 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: Медисал д.о.о. Порески идентификациони број (ПИБ): 
106053497

Адреса: Скојевска, 23

Место: Сурчин НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11271 Држава: Србија

Електронска пошта: javnenabavke@medisal.co.rs Телефон: +381 117841474

Интернет страница: www.medisal.co.rs Факс: +381 117841474

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 4.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 57  Назив: Сто операциони произвођача Сцхеррер
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 58  Назив: Сто операциони произвођача Тримпх Сатурн
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 59  Назив: Сто операциони Т 2520 произвођача УССР
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 124-12/22 -УГ/23  Партија бр.: 60  Назив: СТОЛОВИ ОПЕРАЦИОНИ ПРОИЗВОЂАЧА МАQУЕТ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ГОРАН НИКОЛИЋ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА СЕРВИС 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ТАУРУНУМ МЕД АЦТИВЕ ДОБАНОВЦИ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
107205240

Адреса: ГРОБЉАНСКА, 6

Место: Добановци НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11272 Држава: Србија

Електронска пошта: taurunummed@gmail.com Телефон: +381 118467579

Интернет страница: Факс: +381 118467581

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 30.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 3.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 960/22-П -УГ/23  Партија бр.: 61  Назив: Сто операциони хидраулични 5505 произвођача 
Бицакцилар

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: Медисал д.о.о. Порески идентификациони број (ПИБ): 
106053497

Адреса: Скојевска, 23

Место: Сурчин НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11271 Држава: Србија

Електронска пошта: javnenabavke@medisal.co.rs Телефон: +381 117841474

Интернет страница: www.medisal.co.rs Факс: +381 117841474

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 4.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 124-12/22 -УГ/23  Партија бр.: 62  Назив: Операциони сто ОС1 - Русија
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Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ГОРАН НИКОЛИЋ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА СЕРВИС 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ТАУРУНУМ МЕД АЦТИВЕ ДОБАНОВЦИ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
107205240

Адреса: ГРОБЉАНСКА, 6

Место: Добановци НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11272 Држава: Србија

Електронска пошта: taurunummed@gmail.com Телефон: +381 118467579

Интернет страница: Факс: +381 118467581

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 1.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:
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Уговор бр.:   Партија бр.: 63  Назив: Операциони сто тип 1005 произвођача Корбе
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 124-12/22 -УГ/23  Партија бр.: 64  Назив: Сто операциони произвођача Први партизан
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ГОРАН НИКОЛИЋ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА СЕРВИС 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ТАУРУНУМ МЕД АЦТИВЕ ДОБАНОВЦИ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
107205240

Адреса: ГРОБЉАНСКА, 6

Место: Добановци НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11272 Држава: Србија

Електронска пошта: taurunummed@gmail.com Телефон: +381 118467579

Интернет страница: Факс: +381 118467581

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 1.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 65  Назив: Операциони сто Соларис СЕ произвођача Гима
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 66  Назив: Сто операциони ТРУМПФ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 67  Назив: Сто операциони Бревете СГДГ произвођача ЕУРОНОВА 
Б2264

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 124-12/22 -УГ/23  Партија бр.: 68  Назив: Столови операциони без ознаке произвођача
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ГОРАН НИКОЛИЋ ПР САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА СЕРВИС 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ТАУРУНУМ МЕД АЦТИВЕ ДОБАНОВЦИ

Порески идентификациони број (ПИБ): 
107205240

Адреса: ГРОБЉАНСКА, 6

Место: Добановци НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11272 Држава: Србија

Електронска пошта: taurunummed@gmail.com Телефон: +381 118467579

Интернет страница: Факс: +381 118467581

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 1.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 69  Назив: Порођајни сто Аве ППА-АБ30 произвођача БОРКАРД
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 70  Назив: ОРТОПЕДСКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА АЕСЦУЛАП
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 54.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 71  Назив: БАТЕРИЈСКЕ ТЕСТЕРЕ  ПРОИЗВОЂАЧА ЦОНМЕД 
ЛИНВАТЕЦ ТИП "ПОWЕР  ПРО"

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 30.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 2597-УГ/23  Партија бр.: 72  Назив: БАТЕРИЈСКЕ ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ЦОНМЕД 
ЛИНВАТЕЦ 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 0
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МАГНА ПХАРМАЦИА ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100057630

Адреса: МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА, 7б

Место: Београд (Нови Београд) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11070 Држава: Србија

Електронска пошта: office@magnapharmacia.rs Телефон: +381 113622500

Интернет страница: www.magnapharmacia.rs Факс: +381 113622600

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 18.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 5.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 73  Назив: Тестера за гипс Хебу произвођача ХЕБУ МЕДИКАЛ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 74  Назив: Колпоскоп К 450 произвођача ЦЕНТРЕЛ 
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 75  Назив: Ректоскоп 12644 произвођача ТЕКНО ГЕРМАНИ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 1308/22 -УГ/23  Партија бр.: 76  Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ХЕИНЕ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора
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Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ТРИВАX ВВ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101599486

Адреса: Кнеза Страцимира, 21

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@trivax.com Телефон: +381 3975820

Интернет страница: https://www.trivax.com/ Факс: +381 3976092

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 30.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 18.375,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 1308/22 -УГ/23  Партија бр.: 77  Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ЦАРЛ ЗЕИСС
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не
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V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ТРИВАX ВВ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101599486

Адреса: Кнеза Страцимира, 21

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@trivax.com Телефон: +381 3975820

Интернет страница: https://www.trivax.com/ Факс: +381 3976092

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 60.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 36.750,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА143

Уговор бр.: 1308/22 -УГ/23  Партија бр.: 78  Назив: ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ХААГ 
СТРЕИТ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ТРИВАX ВВ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101599486

Адреса: Кнеза Страцимира, 21

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@trivax.com Телефон: +381 3975820

Интернет страница: https://www.trivax.com/ Факс: +381 3976092

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 40.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 24.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)
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V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 323/22-УГ/23  Партија бр.: 79  Назив: ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА  ЕЛЛЕX
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ОФТАЛ-Ц ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
104185895

Адреса: Булевар Краља Александра, 284

Место: Београд (Звездара) НСТЈ ознака: RS110 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@oftalc.co.rs Телефон: +381 11 3809550

Интернет страница: www.oftalc.co.rs Факс: +381 11 3809550

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 18.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 18.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 80  Назив: ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА  ОЦУЛУС
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 20.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 81  Назив: Ауто рефрактометар АР800 Нидеx
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 82  Назив: Апарат за контролу вида Орторајтер  ОСХ 07 
произвођача Роденстоцк

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 83  Назив: Тонометар ЦТ 20 Тотоцон цорпоратион
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 84  Назив: МИКРОСКОПИ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 8) - наручилац након прегледа и стручне оцене понуда утврди да су све понуде неприхватљиве
Понуда понуђача ОФТАЛ-Ц ДОО Београд је након стручне оцене понуда оцењена као неприхватљива.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 108.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 85  Назив: ОФТАЛМОЛОШКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА  БАУСЦХ & 
ЛОМБ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 8) - наручилац након прегледа и стручне оцене понуда утврди да су све понуде неприхватљиве
Понуда понуђача БЛ ВИСИОН Еxпертс ДОО Београд је након стручне оцене понуда оцењена као неприхватљива.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 18.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 2349-22 -УГ/23  Партија бр.: 86  Назив: Микроскоп Соларис Б произвођача Бел Енгинееринг
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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Назив: ВИЦОР ДОО Порески идентификациони број (ПИБ): 
100134880

Адреса: Булевар маршала Толбухина, 42

Место: Београд (Нови Београд) НСТЈ ознака: RS Поштански број: 11070 Држава: Србија

Електронска пошта: office@vicor.rs Телефон: +381 113016492

Интернет страница: www.vicor.rs Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 7.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 87  Назив: Ултразвучна када произвођача СОНИЦ Ниш 
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА153

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 88  Назив: Периметар по Голдману произвођача ХААГ-СТРЕИТ 
БЕРН

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 323/22-УГ/23  Партија бр.: 89  Назив: Аутокераторефрактометар компјутер произвођача 
РИНГХТОН СПЕЕДY 

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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Назив: ОФТАЛ-Ц ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
104185895

Адреса: Булевар Краља Александра, 284

Место: Београд (Звездара) НСТЈ ознака: RS110 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@oftalc.co.rs Телефон: +381 11 3809550

Интернет страница: www.oftalc.co.rs Факс: +381 11 3809550

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 9.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 90  Назив: Компјутеризовани тонометар 26786-09 произвођача 
XПЕРТ-НЦИ-ПЛУС АДВАНЦЕО ЛОГИЦ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 1308/22 -УГ/23  Партија бр.: 91  Назив: Отоскоп произвођача ХЕИНА БЕТА
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 1
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 1
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ТРИВАX ВВ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101599486

Адреса: Кнеза Страцимира, 21

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@trivax.com Телефон: +381 3975820

Интернет страница: https://www.trivax.com/ Факс: +381 3976092

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 6.125,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 92  Назив: ШПАЛТ ЛАМПЕ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 18.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 93  Назив: Компјутеризовани рефрактометар произвођача 
НИКОМ СПЕЕДY

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 94  Назив: Отоскоп прозвођача РИЕСТЕР
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 95  Назив: ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА ДАИРЕУ ЕУРОПЕ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 20.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 96  Назив: Аутоматски читач биокит произвођача БИОКИТ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА162

V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 97  Назив: Мешалица за тромбоците са инкубатором 
произвођача ЛМБ

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.:   Партија бр.: 98  Назив: Хемоглобинометар произвођача ХЕМОЦОНТРОЛ
Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)
Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава
Код наручиоца за предметну партију није достављена ниједна понуда.

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 
Број понуда примљених електронским средствима: 
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије:   Валута: 
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:

Уговор бр.: 2411/22 -УГ/23  Партија бр.: 99  Назив: Центрифуга Центриц 322 А проозвођача ТЕЦХТНИЦА 
ДОМЕЛ СЛОВЕНИЈА

Уговор / уговор за партију је додељен  да  не

V.1) Подаци о недодељивању уговора

Уговор / уговор за партију није доделјен
Није достављена ниједна понуда или ниједна пријава
Све понуде су неприхватљиве
Други разлог за обуставу поступка (молимо наведите разлог позивом на члан 147. став 1. Закона о јавним набавкама) или поништење 
поступка (молимо наведите разлоге због којих је поступак поништен)

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 04.01.2023
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Број примљених понуда: 2
Број примљених понуда од привредних субјеката који су микро, мала и средња правна лица или предузетници: 1
Број примљених понуда од понуђача из држава чланица ЕУ: 0
Број примљених понуда од понуђача из држава које нису чланице ЕУ: 2
Број понуда примљених електронским средствима: 1
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ЕНГЕЛ ДОО НОВИ САД Порески идентификациони број (ПИБ): 
103086237

Адреса: Булевар Европе 4

Место: Нови Сад НСТЈ ознака: RS123 Поштански број: 21000 Држава: Србија

Електронска пошта: prodaja@engel.rs Телефон: +381 21531657

Интернет страница: www.engel.rs Факс: +381 216791206

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 10.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)
Укупна вредност уговора/партије: 13.950,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 

обавештења о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

V.2.5) Подаци о подизвођењу
Део уговора биће поверен подизвођачу
Вредност или део уговора који ће бити поверен подизвођачу
Вредност без ПДВ-а:   Валута: RSD
Део: 
Кратак опис дела уговора који ће бити поверен подизвођачу:
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Одељак VI: Допунски подаци
VI.3) Додатни подаци:

VI.4) Заштита права

VI.4.1) Тело надлежно за заштиту права

Назив: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26

Место: Београд Поштански број: 11 000 Држава: РС

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs Телефон: +381 112060905

Интернет страница: http://kjn.rs Факс: +381 112060918

VI.4.3) Поступак заштите права
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а 

најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак 
јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте 
поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања.   Захтев 
за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од 
десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима 
када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН.  Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, 
подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом 
захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву. 

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева 
знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева.  Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду 
евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН.  Наручилац 
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.  Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца 
до окончања поступка заштите права.  Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.   

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља 
овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно 
седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз 
навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.   

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе. 
Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН 

и да се односи на предметни захтев за заштиту права.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 

Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.
Такса износи 120.000 динара.

VI.4.4) Служба од које се могу добити информације о заштити права

Назив:

Адреса:

Место: Поштански број:  Држава: Србија

Електронска пошта: Телефон:

Интернет страница: Факс:

VI.5) Датум слања овог огласа: 13.01.2023

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.
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Прилог Д1
Образложење доделе уговора без објављивања јавног позива 

ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ

1. Образложење преговарачког поступка без објављивања јавног позива у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама

Није примљена ниједна понуда/пријава или ниједна одговарајућа понуда/пријава у:

отвореном поступку

рестриктивном поступку

Предметна добра производе се искључиво за потребе истраживања, експериментисања, проучавања или развоја према условима 
наведеним у Закону

Радове, добра или услуге може да испоручи само одређени привредни субјект због следећег разлога:

непостојање конкуренције из техничких разлога

циљ набавке је стварање или куповина јединственог уметничког дела или уметничког извођења

заштита ексклузивних права, укључујући права интелектуалне својине

Изузетна хитност проузрокована догађајима које јавни наручилац није могао да предвиди и у складу са строгим условима 
наведеним у Закону

Додатне испоруке од стране првобитног испоручиоца према строгим условима наведеним у Закону

Нови радови/услуге који се састоје од понављања сличних радова/услуга и који се додељују према строгим условима наведеним у 
Закону

Уговор о услугама додељује се награђеном кандидату или једном од награђених кандидата у складу са правилима конкурса за 
дизајн

Набавка добара која се котирају и купују на робним берзама

Набавка добара и услуга по посебно повољним условима

од испоручиоца који је трајно обуставио пословне активности

од стечајног или ликвидационог управника у оквиру одговарајућег поступка, погодбе са повериоцима или другог 
одговарајућег поступка према прописима државе привредног субјекта

2. Друго образложење за доделу уговора без објављивања јавног позива

Јавна набавка је изузета од примене Закона о јавним набавкама

3. Објашњење

Молимо објасните на јасан и разумљив начин зашто је додела уговора без објављивања јавног позива законита, наводећи релевантне 
чињенице и, према потреби, правне закључке у складу са Законом:


