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На основу члана 116. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 

и 68/15),  

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ 

БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“ 

Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 

1.       Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

          Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр.1, 

          11000 Београд, www.ikvbd.com 

2.       Врста наручиоца: Здравство 

3.       Предмет набавке: услуге 

          Врста предмета: Услуге одржавања и поправки  

          Опис предмета набавке: Услуге одржавања противпожарне опреме ИКВБ „Дедиње“,  

          редни број јавне набавке MН – 09 / 20  за коју је наручилац објавио позив за подношење  

          понуда  и конкурсну документацију дана 14.07.2020. године на  Порталу УЈН, као 

          и на својој интернет страници 

          Ознака  и назив из општег речника набавки: Доминантна ознака из ОРН:  

          50000000 – Услуге одржавања и поправки  

4.       Процењена вредност јавне набавке (износ на који се потписује уговор):  1.000.000,00 без ПДВ – а. 

5.       Врста критеријума: најнижа понуђена цена  

6.       Укупна уговорена вредност: 

     Партија 1:  450.000,00   динара без пдв - а  

     Партија 2:  300.000,00 динара  без пдв - а 

     Партија 3:  250.000,00 динара без пдв - а 

7.       Број  примљених  понуда: 3  

8.       Највиша и најнижа понуђена цена по партијама:  

     Партија 1:  435.799,00   динара и   435.799,00   динара;  

     Партија 2:  286.819,00 динара   и   286.819,00  динара;  

     Партија 3:  382.490,00 динара   и   382.490,00  динара;  

9.       Највиша и најнижа понуђена цена прихватљиве понуде: 

     Партија 1:  435.799,00   динара и   435.799,00   динара;  

     Партија 2:  286.819,00 динара   и   286.819,00  динара;  

     Партија 3:  382.490,00 динара   и   382.490,00  динара;  

10.     Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.07.2020. године. 

11.     Датум закључења уговора и основни подаци о добављачима:  

 

Датум Основни подаци о добављачима 
Додељене 

партије 

Вредност уговора 

без пдв-а 

Вредност уговора 

са пдв-ом 

09.10.2020. 
„Securiton d.o.o“     Београд 

Данила Лекића Шпанца 31 
партија бр. 1 450.000,00 540.000,00 

09.10.2020. 
„Vatrooprema    d.o.o    “    Београд,  

Мис Ирбијева 56 
партија бр. 2 300.000,00 360.000,00 

09.10.2020. 
Vis company  d.o.o, Београд 

Угриновачки пут 43,  део број 16, Алтина  
партија бр.3 250.000,00 300.000,00 

 

12.     Период важења уговора: уговори се закључују са роком реализације за 12 месеци или   

           до   реализације финансијске   вредности уговора. 

 

13.      Околности које представљају основ за измену уговора: Нема. 

 

http://www.ikvbd.com/

