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 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 
124/2012) доносим : 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
За јавну набавку добара р.бр. 9/2014-Б 

 
 
1. Предмет јавне набавке добара број 9/2014–Б, „Куповина медицинске опреме: 
„Тимпанометар -  комада 1“ 
 
2. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 
 33100000 Медицинска опрема 
 
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
 
4. Процењена вредност набавке је  416.667,00 динара без пореза на додату вредност 
    Уговорена вредност: 416.600,00  динара без ПДВ-а. 
 
5. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда 
 применом следећих елемената:  
   1. Понуђена цена              80 пондера 
 2. Гарантни рок                10 пондера 
             3. Рок испоруке                10 пондера 
 
6. До истека рока за подношење понуда, до 15. маја 2014.год. до 09,00 часова, за јавну 
набавку број   9/2014–Б на адресу наручиоца благовремено је приспела једна понуда:  
- „Аudiovox“ d.o.o. Зелени венац 6/1, Београд, зав. Бр 4388 од 15.05.2014.год. 
 
7. Највиша и најнижа понуђена цена: 
Цена јединог понуђача: 416.600,00  дин. без ПДВ-а;  499.920,00 дин са ПДВ-ом 
 
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Цена јединог понуђача: 416.600,00  дин. без ПДВ-а;  499.920,00 дин са ПДВ-ом 
 
9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена: /  
 
10. Одлука о додели уговора за јавну набавку добара број 9/2014–Б, „Куповина медицинске 
опреме: „Тимпанометар -  комада 1“,  донета је дана 22.05.2014. године. 
 
11. Уговор за јавну набавку добара број 9/2014–Б, „Куповина медицинске опреме: 
„Тимпанометар -  комада 1“, закључен je дана 05.06.2014.год. 
 
 



 
12. Уговор за јавну набавку добара број 9/2014–Б, „Куповина медицинске опреме: 
„Тимпанометар -  комада 1“, закључен је са понуђачем: 
„Аudiovox“ d.o.o., са седиштем у Београду ул. Зелени венац бр. 6/1, 
порески идентификациони број 100120227 , матични број  17250604. 
 
13. Закључени уговор за јавну набавку набавку добара број 9/2014–Б, „Куповина 
медицинске опреме: „Тимпанометар -  комада 1“. је са роком важности : 
до комплетне испоруке добара одређене у спецификацији понуде Продавца. 
 
14. Основ за измену Уговора за јавну набавку добара број 9/2014–Б, „Куповина 
медицинске опреме: „Тимпанометар -  комада 1“: нема. 
 
Београд 
06.06.2014. године 
 
 
 
 
      


