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Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију - Ивањица 

Врста наручиоца:  Здравство (према врсти делатности) 

Интернет страница наручиоца: www. zavodivanjica.rs 

Редни број јавне набавке у плану набавки:  1.1.14 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности 

Врста  поступка  јавне  набавке:  јавна набавка  мале  вредности,  ЈН мв бр. 14/2016 год.  (редни 

број поступка из  деловодника) 

Опис предмета набавке:  НАБАВКА   МЕДИЦИНСКИХ   АПАРАТА –АПАРАТ  ЗА ЛЕЂНУ  И  
ВРАТНУ  ТРАКЦИЈУ, ХИДРАУЛИЧНИ  ТРАКЦИОНИ  СТО СА 4 СЕКЦИЈЕ; АПАРАТ  ЗА  
ЕЛЕКТРЕОТЕРАПИЈУ  ПРИМЕНОМ  НАИЗМЕНИЧНИХ  СТРУЈА  ВИСОКЕ  ФРЕКФЕНЦИЈЕ 
(РЕСИСТИВНО – КАПАЦИТИВНИ ПРЕНОС  ЕНЕРГИЈЕ  И  ИНТЕГРИСАНИ  ТРАНСДЕРМАЛНИ  
ТРАНСПОРТ  АКТИВНОГ  СРЕДСТВА);АПАРАТ  ЗА  ТЕРАПИЈУ  РАДИЈАЛНИМ  ПРИТИСНИМ  
ТАЛАСИМА; АПАРАТ  ЗА  КОНБИНОВАНО  ПАСИВНО КОНТРОЛИСАНО АКТИВНО ПОМЕРАЊЕ 
ЗГЛОБОВА  КОЛЕНА  И  КООРДИНАЦИОНЕ  ВЕЖБЕ; 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  ул. 13 септембар бр.78, 

32 250 Ивањица;           набавка  обликована  у 2 (две)  партијама 

назив  и  ознака  из  општег  речника  набавки:  

33100000 – медицинска  опрема 
 (за добра и услуге - опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника јавне набавке; за радове - природа и 
обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, и ознака из 
општег речника набавке). 

Процењена вредност јавне набавке:  4.500.000,00 динара без  ПДВ-а 

Критеријум  за  доделу  уговора: најнижа  понуђена   цена 

Број примљених понуда: 2 (две) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:     

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:     

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:   

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 24.12.2016 године 

 

Датум закључења уговора: 27.12.2016 године  

Основни подаци о добављачу:  „VEGEX“ d.o.o. -  Beograd,  ul.Kumodraška br.184/1 PR; 

за партије:   1  (један) 

према понуди понуђача бр. 132-16 од  16.12.2016  године  
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укупна    вредност  уговора  износи  590.550,00 динара (без  ПДВ-а). 

укупна    вредност  уговора  износи  708.660,00  динара (са ПДВ-ом). 

за партије:   2  (два) 

према понуди понуђача бр. 133-16 од  16.12.2016  године  

укупна    вредност  уговора  износи  1.395.000,00 динара (без  ПДВ-а). 

укупна    вредност  уговора  износи  1.674.000,00  динара (са ПДВ-ом). 

 

Датум закључења уговора: 26.12.2016 године  

Основни подаци о добављачу: „GALABERN“ D.O.O  - Beograd,  ul.Visokog  Stefana br.17/8        

за партију: 3 (три)  према   
према  понуди понуђача бр. 01/201216 год  20.12.2016  године    

укупна    вредност   уговора   износи  1.453.000,00 динара (без  ПДВ-а). 

укупна    вредност   уговора   износи  1.743.600,00 динара  (са ПДВ-ом). 

за партију: 4 (четири)  према   
према понуди понуђача бр. 02/201216 од  20.12.2016  године    

укупна    вредност   уговора   износи      962.600,00 динара (без  ПДВ-а). 

укупна    вредност   уговора   износи  1.155.120,00 динара  (са ПДВ-ом). 

Период важења уговора:   јануара 2019 године 

Околности које представљају основ за измену уговора:   

нема 

Лице за контакт:  Милијанка Орестијевић  дипл. ецц  032/662-041; 
pomdir@zavodivanjica.rs;  (име и презиме, тел, е-mail) 
 

 
Напомена: 
 
Ближа садржина овог акта уређена је у Прилогу 3И Закона о јавним набавкама. 

mailto:pom.dir@zavodivanjica.rs



