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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 ЗАКЉУЧЕНОМ   УГОВОРУ 
 

1. Предмет набавке: услуге 

2. Врста предмета: услуге одржавања и поправки 

Опис предмета набавке: ПП-04/19 – Услуге одржавања апарата Rhytmia HDx 3D Maping 

System произвођача Boston Scientific  
Ознака и назив из општег речника набавке: 50421000 – Услуге поправке и одржавања 

медицинске опреме 

3. Број партија уколико је предмет набавке обликован у више партија: 1 партија. 

4. Процењена вредност: 3.200.000,00 динара без пдв-а.  

5. Основ за примену преговарачког поступка из ЗЈН:  36. став 1. тачка 2  

У складу са чл. 36. став 1. тачка 2. због техничких разлога и разлога повезаних са заштитом 

искључивих права, пружање услуга  која су премет поступка јавне набавке може извршити 

само одређени понуђач. 

Наручилац спроводи јавну набавку услуга одржавања апарата Rhytmia HDx 3D Maping 

System и  iLab Polaris, произвођача Boston Scientific.  Ради  се о посебно осетљивој опреми, 

чије је исправно функционисање од изузетног значаја за функционисање наручиоца и 

здравље пацијената, те приступ опреми није могуће дозволити сервисеру који за то није 

овлашћен од стране произвођача опреме, већ искључиво оном ко одржавање може да 

изврши у складу са процедурама произвођача опреме и са посебним алатима којима 

приступ имају само овлашћени сервисери.    

Имајући у виду да за територију Републике Србије постоји само један овлашћени сервис, 

што произилази из потврде произвођача опреме, наручилац је у обавези да спроведе 

преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда, у 

складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона, са наведеним понуђачем, како би обезбедио 

функционисање предметне опреме.   У потврдама произвођача опреме, које достављамо у 

прилогу, наведено је да је „Vicor“ д.о.о. Београд, једини овлашћени сервисер/пружалац 

услуга одржавања опреме и једини снабдевач резервних делова за апарате који су предмет 

јавне набавке  на територији Србије. 

6. Број Мишљења Управе за јавне набавке РС о основаности примене преговарачког 

поступка: 404-02-5956/19 од 27.12.2019. године. 
7. Позиција / редни број у плану јавних набавки Института за текућу годину:  Изменом Плана 

ЈН број 11 од 25.12.2019. године, додато под редним бројем 1.2.18. - Услуге одржавања 

апарата Rhytmia HDx 3D Maping System и  iLab Polaris, произвођача Boston Scientific. 

8. Основни подаци о лицима којима је наручилац упутио позив за подношење понуда и 

учестовање у преговарачком поступку:Vicor д.о.о. Београд . 

9. Критеријум за доделу уговора: је најниже понуђена цена. 

10. Подаци о примљеним понудама: Благовремено, до дана 30.12.2019. године до 10 часова, 

примљена је 1  (једна)  понуда: 

Ред. бр. 

пријема 

понуде 

Заводни број под 

којим је понуда 

примљена  

Датум 

пријема 

понуде   

Час 

пријема 

понуде   

ПОНУЂАЧ 

Број и 

датум 

пуномоћја 

Презиме и име лица 

које присуствује 

јавном отварању 

понуда и учествује у 

поступку 

преговарања  

1 6861 30.12.2019. 10:05 
Vicor д.о.о. 

Београд  

1189 -17 

од 

29.05.2019. 

Владислав Мијовић  

Основни елементи понуде:  
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Опис услуге       

Vicor д.о.о. Београд  

 број понуде 2390 – 19 од 27.12.2019.   

Укупна цена  

(вредност  услуга за 

период од 12 месеци 

 (динара без пдв-а) 

Стопа 

пдв-а  

(10 или 20) 

0 1 2 3 

1 
Услуге одржавања апарата Rhytmia HDx 3D Maping System 

произвођача Boston Scientific 
597.000,00 20 

2 
Услуге одржавања апарата iLab Polaris, произвођача Boston 

Scientific 
2.570.000,00 20 

Укупна вредност понуде без пдв-а (динара)  3.167.000,00 

Пдв (динара) 316.700,00 

Укупна вредност понуде са пдв-ом (динара) 3.800.400,00 

Јединична цена сервисног сата  

(динара без пдв-а) 

укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, 

демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад. 

За апарат  

Rhytmia HDx 3D Maping System  5.970,00 

динара без пдв-а 

За апарат iLab Polaris  

107.083,33 динара без пдв-а 

Понуђач своју понуду подноси самостално, са подизвођачем или као члан групе 

понуђача  
Самостално  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  65 дана  

РОК ПЛАЋАЊА 
60 дана 

 

Рок одзива по позиву наручиоца за хитне сервисне интервенције  2 сата 

Рок извршења услуга  - време за извршење дефектаже  24 сата 

Сервисирање мањег обима и хитне сервисне интервенције  48 сати 

Сервисирање већег обима ( уколико извршилац не поседује потребне делове на 

сервисном лагеру) 
48 дана 

Рок за испоруку резервних делова којих нема на лагеру  15 дана 

Гарантни рок  
За извршене услуге: 12 месеци; 

За уграђене резервне делове: 6 месеци 

 

11. У поступку преговарања учествују следећи овлашћени представници: 

Vicor д.о.о. Београд  Владислав Мијовић  

12. Елементи уговора  о којима ће се преговарати и начин преговарања:  

 Наручилац је у конкурсној документацији предвидео понуђену цену као елемент уговора о 

коме ће се водити поступак преговарања у директном преговарању са овлашћеним 

представником  понуђача.  

 

13. Ток преговарања:  

По спроведеном јавном отварању понуда, комисија констатује да је понуђач Vicor д.о.о. 

Београд  у  обрасцу понуде понудио цену од 3.167.000,00 динара без пдв-а, односно 

3.800.400,00 динара са пдв-ом.  

Комисија се обратила овлашћеном представнику  понуђача и да ли може понудити цену која 

је нижа од  цене дате у понуди.   

У току  преговарања  овлашћени представник понуђача  Vicor д.о.о. Београд  изјављује да  

остаје при првобитно датој цени из понуде и да није у могућности да снизи дате цене 

Постигнута цена по завршетку преговарачког поступка: 3.167.000,00 динара без пдв-а, 

односно 3.800.400,00 динара са пдв-ом. 

 

Наручилац је констатовао следеће: 

Процењена вредност 

набавке  

Понуђена цена из понуде 

понуђача Vicor д.о.о. 

Београд  

Елемент уговора после 

спроведеног преговарања 

3.200.000,00 3.167.000,00 3.167.000,00 

 

У складу са чл. 36. став 1. тачка 2. због техничких разлога и разлога повезаних са заштитом 

искључивих права, пружање услуга  која су премет поступка јавне набавке може извршити 

само одређени понуђач. 
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Датум   Основни подаци о добављачима  
Додељене 

партије  

Вредност уговора  

без пдв-а 

Вредност уговора   

 са пдв-ом 

30.12.2019. 
Понуђена цена из понуде 

понуђача Vicor д.о.о. Београд 
1 3.167.000,00 3.800.400,00 

 

14.    Период важења  уговора: 12 месеци 

15.     Околности које представљају основ за измену  уговора: нема 

  

 


