
 

 

Наручилац 

Гинеколошко-акушерска 

клиника ''Народни фронт'' 

Адреса Краљице Наталије 62. 

Место Београд 

Број  О16-13/9 

Датум 24.11.2016. год. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12 и 68/15), директор Клинике 

доноси:  

 

О Д Л У К У  
о додели уговора  

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор следећем понуђачу 

 

 LAVIEFARM D.O.O., Београд, Зрмањска 41/1/11 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 09.09.2016. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. О 

16-13/1 за 2016. годину за јавну набавку добара –реагенси и потрошни материјал за апарат хематолошки 

бројач- анализатор CELL DYN 1800 произвођача ''АBBOTT'' за одређивање хематолошких параметара у 

лабораторији и апарат ARCHITECT Ci 4100 – произвођача ''ABBOTT'' за вршење биохемијских и 

имунохемијских анализа у лабораторији, као и услуга сервисирања и одржавања наведених апарата, 

наведену јавну набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки 18.10.2016. године и на 

интернет страници наручиоца. Након спроведеног отварања понуда дана 21.11.2016. године, Комисија 

за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о 

стручној оцени понуда бр. О16-13/8 од 24.11.2016. године, Комисија за јавне набавке је констатовала 

следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: добра. 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке CELL DYN 1800: 693.924,00 динара 

ARCHITECT Ci 4100: 9.402.748,00 динара 

Укупно: 10.100.000,00 динара 

Подаци о апропријацији 

у буџету, односно у 

финансијском плану за 

плаћање 

Средства за предметну набавку су обезбеђена уговором са РФЗО. 

Апропријација у финансијском плану расхода и издатака за 2016. 

годину и плану набавки: 4267112, Табела 1 позиција 23  

 

3) Предмет јавне набавке је обликован у више партија: / 

 

4) Понуде су поднели следећи понуђачи:  
   Понуђач Зав. број партија датум и сат пријема 

LAVIEFARM D.O.O.,Београд, 

Зрмањска 41/1/11 
О16-13/6 / 21.11.2016. у 08.40 сати 

 

5) Неблаговремене понуде:  Нема. 



 

6) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  

Нема. 

 

7) Критеријум за оцењивање прихватљивих понуда је  најнижа понуђена цена:  

 

Назив понуђача 

LAVIEFARM D.O.O. 

Београд, 

Зрмањска 41/1/11 

Укупна цена без ПДВ-а  10.098.056,50 динара 

Укупна цена са ПДВ-ом 12.117.667,80 динара 

Рок и начин плаћања 60 дана 

Рок одзива у случају сервисирања 2 сата 

Рок испоруке 24 часа 

Рок важења понуде 30 дана  

Место и начин испоруке F-co магацин купца 

начин подношења понуде самостално 

 

8) Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже следеће: 

 

 Да се уговор додели LAVIEFARM D.O.O., Београд, Зрмањска 41/1/11 

 

          Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског 

овлашћења донело Одлуку о додели уговора. 

 

 
х Обрадио  Контролисао  Контролисао х Контролисао x Одобрио 

Шеф Одсека ЈН 

Радица Александрић 

Начелник Одељења 

техничког одржавања 

објеката и опреме 

Бранко Милошевић 

Начелник Одељења за 

економске и финансијске 

послове 

Љиљана Стојановић 

Начелник Одељења за 

опште и правне послове 

Мила Ђурановић 

Помоћник директора за 

немедицинске послове 

Др Радомир Марковић 

     

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 10 дана од дана објаве на Порталу јавних 

набавки. 

В.Д. ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ: 

_____________________________ 

Проф. др Снежана Ракић 

 


