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Посл.бр. 10-1/20/5 
дана 29.01.2020.године 
 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 За набавку јавну набавку услуга  сервис, одржавање и замена резервних делова 
медицинске опреме   Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова додељује се уговор о 
јавној набавци следећeм понуђачу: 

 
 

Сервис, одржавање и замена резервних делова медицинске опреме произвођача 

,,Shimadzu'', ,,Planmed'', ,,Hitachi'' и ,,Fujifilm'' 

 
,,ALPHA IMAGING'' – Тошин Бунар 6, Земун 
 
Укупна цена понуде (без ПДВ-а): 1.503.750,00 динара 

Укупна цена понуде (са ПДВ-ом): 1.804.500,00 динара 

  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 10-1/20/1 
од 08.01.2020. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 28.01.2020. 
године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке услуга  сервис, 
одржавање и замена резервних делова медицинске опреме  Дома здравља „Др Јован Јовановић 
Змај“ Стара Пазова. 
 
 

1. Процењена вредност јавне набавке износи: 1.623.750,00 динара 
 

Предмет јавне набавке није бликован по партијама 
 

2. Благовремено, тј. до дана 28.01.2020. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде 
следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:  
 

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим је 
понуда заведен 

Датум 
пријема 

Сат 

1. 
 

,,ALPHA IMAGING'' – Тошин Бунар 6, Земун 10-1/20/2-1 24.01.2020. 08:10 
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Неблаговремених понуда нема. 

 

3. Нема понуђача чије су понуде одбије. 
 
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
 
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама за избор најповољније понуде, примењује се 
критеријум – најнижа понуђена цена. 
Уколико два или више понуђача имају најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу 
који je понудио дужи рок плаћања. Уколико два или    више понуђача имају најнижу понуђену цену 
и нуде исти рок плаћања, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за 
испоручене  резервне делове. 
 

5. Уговор о јавној набавци се додељује: 
 

Сервис, одржавање и замена резервних делова медицинске опреме произвођача 

,,Shimadzu'', ,,Planmed'', ,,Hitachi'' и ,,Fujifilm'' 

Понуђач: ,,ALPHA IMAGING'' 

Редни 
бр. 

Назив 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Редован сервис      

1.1 
RTG aparat Radspeed fit, 
Shimadzu 

Ком 1 
105.000,00 105.000,00 

126.000,00 

1.2 UZV Aparat Hitachi EUB-5500 Ком 2 26.250,00 26.250,00 31.500,00 

1.3 UZV Aparat Hitachi F31 Ком 2 26.250,00 52.500,00 63.000,00 

1.4 
Aparat za kompjuterizovanu 
radiografiju Capsula XLII (CR-
IR359), Fujifilm 

Ком 1 17.500,00 17.500,00 21.000,00 

1.5 
Aparat za razvijanje filmova suve 
tehnologije DRAYPIX 4000, 
Fujifilm 

Ком 1 17.500,00 17.500,00 21.000,00 

1.6 
Sophie Classic mamograf - 
Planmed 

Ком 1 
35.000,00 35.000,00 

42.000,00 

       

2. 

Вредност ванредног сервиса 
током трајања уговора, односно 
за период од једне године за 
апарате од ставке 1.1 до 1.6 

 Паушал 1.250.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 

Цена на месечном нивоу (без ПДВ-а): 125.312,50 динара 

Цена на месечном нивоу (са ПДВ-ом): 150.375,00 динара 

Укупна цена понуде (без ПДВ-а):1.503.750,00 динара 

Укупна цена понуде (са ПДВ-ом): 1.804.500,00 динара 

Начин, рок и услови плаћања: валута плаћања 60 дана у 12 једнаких месечних рата 

Рок одзива ради извршења: 48 часова 

Рок извршења: 10 дана 

Гарантни рок за извршене услуге, односно испоручен део:  6 месеци 
 
Рок важења понуде: 30 данa 
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С обзиром да је понуда прихватљива, предлoженo jе директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са понуђачем:  
 
-  ,,ALPHA IMAGING'' – Тошин Бунар 6, Земун 
 
Укупна цена понуде (без ПДВ-а): 1.503.750,00 динара 

Укупна цена понуде (са ПДВ-ом):  1.804.500,00 динара 

 

 
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана oбјаве на 
Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор  

      Дома здравља 
  
                                                                                              ________________________ 

   др Снежана Табаковић 
                                                                                 


