Наручилац

Дом здравља
Младеновац

Адреса

Краљице Марије 15

Место

Младеновац

Број одлуке

64

Датум

27.04.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/15 и 68/15),
Директор Дома здравља Младеновац доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора за медицинску и другу опрему
1) За партију 1 буки носач за веће мамо касете понуда понуђача АLPHA IMAGING D.O.O.
Београд- Земун, Тошин бунар број 6 понуда број POZJ-37-17/1 од 18.04.2017. године на
износ од 799.500,00 динара без ПДВ-а односно 959.400,00 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 775 од 19.04.2017. године.
2) За партију 2 - 2 спирометра понуда понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд
улица Снежане Хрепевник број 32 понуда број 18-02-04/17 од 18.04.2017. године на износ
од 697.600,00 динара без ПДВ-а односно 837.120,00 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 778 од 19.04.2017. године..
3) За партију 3 остала медицинска опрема понуда понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд,
Београд улица Снежане Хрепевник број 32 понуда број 18-03-04/17 од 18.04.2017. године
на износ од 1.129.820,00 динара без ПДВ-а односно 1.348.284,00 динара са ПДВ-ом.
заведена код наручиоца под бројем 778 од 19.04.2017. године.
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у року од три дана од дана доношења.

Образложење
Наручилац је дана 07.02.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности брoj oдлуке 5 за јавну набавку добара медицинске и друге опреме.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 10.04.2017. године објавио позив за достављање понуда
на порталу Управе за јавне набавке, на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома
здравља Младеновац и послао позив за достављање понуда потенцијалним понуђачима.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда
и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр.63 од 27.04.2017. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

Предмет јавне набавке

Медицинска и друга опрема

Редни број јавне набавке

1.1.4

Конто ( планска година )
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 1 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за

512510
2.935.000,00 динара
804.166,67 динара
799.500,00 динара

партију 1 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 1 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 2 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 2 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 2 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 3 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 3 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију3 (са ПДВ-ом)

959.400,00динара
1.000.000,00 динара
697.600,00 динара
837.120,00 динара
1.130.833,33 динара
1.129.820,00 динара
1.348.284,00 динара

1) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
2) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка, спроведен поступак јавне набавке
мале вредности јер је процењена вредност јавне набавке испод законског лимита за
спровођење отвореног поступка;
3) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
• Партија 1 Буки носач за веће мамо касете
4) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
5) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;
6) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
7) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1.

АLPHA IMAGING D.O.O. Београд- Земун

8) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

9) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.

10) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
11) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
12) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

АLPHA IMAGING
D.O.O. БеоградЗемун

Понуђена
цена

Број
пондера

804.166,67

Гарантни рок

Број
пондера

Укупно

12 месеци

13) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, АLPHA IMAGING D.O.O. Београд- Земун, Тошин бунар број 6
понуда број POZJ-37-17/1 од 18.04.2017. године на износ од 799.500,00 динара
без ПДВ-а односно 959.400,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под
бројем 775 од 19.04.2017. године.

Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се
понуда број POZJ-37-17/1 од 18.04.2017. године на износ од 799.500,00 динара без ПДВ-а односно
959.400,00 динара са ПДВ-ом . Понуђача АLPHA IMAGING D.O.O. Београд- Земун, Тошин бунар
број 6 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 775 од 19.04.2017. године.

• Партија 2 - 2 спирометра
14) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
15) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;
16) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
17) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

MEDIPRO MPM D.O.O. Београд

2

SUPERLAB D.O.O. Београд

Неблаговремене понуде

18) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
Разлози за одбијање понуде
Понуђена
је понуда
Подносилац
цена без
заведена
понуде
ПДВ-а
Понуда
је
неприхватљива
јер
наведени
понуђач
није
у
779
573.780,00
SUPERLAB
D.O.O.
Београд

понуди навео назив произвођача и модел за понуђени
апарат.
Понуда је неприхватљива јер је наведени понуђач
доставио понуду за спирометар који не испуњава све
услове тражене конкурсном документацијом:
- Наручилац је конкурсном документацијом у оквиру
захтеваних параметара за мерење тражио следеће
параметре:
FVC,
FEV1,FEV1/FVC%,
FEV3,
FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%,
FEF50%, FEF75%,FEF25-75%, FET, Vext,Lung Age,
FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC,IVC, IC, ERV, FEV1/
VC%, VT, VE, Rf, ti, te,ti/t-tot, VT/ti, MVV, међутим од
захтеваних параметара, понуђени уређај не поседује
могућност мерења: FET, IVC, VT, VE, Rf, ti/t-tot, VT/ti.
- Међу захтевима у оквиру листе минималних
техничких карактеристика, Наручилац је код врсте
конекција уређаја захтевао следеће конекције: USB,
RS232
и Bluetooth. Понуђени уређај не поседује
тражену RS232 конекцију, те је јасно да не испуњава
тражени захтев.
У
оквиру
листе
минималних
техничких
карактеристика, Наручилац је тражио унутрашњу базу
података за више од 6000 тестова док се из конкурсне
документације коју је понуђач доставио јасно види да
понуђени уређај поседује унутрашњу базу за само 3000
тестова.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да
уређај
мора
поседовати
могућност
употребе
стерилисаних и калибрисаних турбина за једнократну
употребу, што понуђач није доказао достављеном
документацијом.

19) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.

20) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
21) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
22) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1. MEDIPRO MPM D.O.O.
Београд

Понуђена
цена
697.600,00

Број
пондера

Гарантни рок

Број
пондера

Укупно

25 месеци

23) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 понуда број 18-02-04/17 од 18.04.2017. године на износ од
697.600,00 динара без ПДВ-а односно 837.120,00 динара са ПДВ-ом. заведена
код наручиоца под бројем 778 од 19.04.2017. године.
Директор као одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се
понуда број 18-02-04/17 од 18.04.2017. године на износ од 697.600,00 динара без ПДВ-а односно
837.120,00 динара са ПДВ-ом. Понуђача Предузеће за промет и заступање MEDIPRO MPM D.O.O.
Београд, Београд улица Снежане Хрепевник број 32 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца
под бројем 788 од 19.04.2017. године.

• Партија 3 остала медицинска опрема
24) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
25) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

26) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

27) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

MEDIPRO MPM D.O.O. Београд

2

SUPERLAB D.O.O. Београд

28) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
779

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде
SUPERLAB
D.O.O.
Београд

Понуда је неприхватљива јер наведени понуђач није у понуди
навео назив произвођача и модел за понуђенe апаратe.
1. Понуда је неприхватљива јер је наведени понуђач доставио
понуду за ЕКГ апарат шестоканални који не испуњава све
услове тражене конкурсном документацијом:
- Наручилaц је предвидео да уређај поседује капацитет
уграђене меморије минимално 1000 ЕКГ записа (без
надоградње меморијским картицама) док понуђени уређај
поседује меморију од само 200 записа.
- као једна од минималних техничких карактеристика
предвиђена је функција штампе на 6-каналном штампачу у
формату: 2*6+1 ( ритамодвод), 2*6, 3*4, 3*4+1( ритамодвод)
4*3, 4*3+1 (ритамодвод), 6*2, 6*2+1( ритамодвод), ритам
функције, док понуђени уређај не поседује захтеване формате
штампе.
- Наручилац је конкурсном документацијом одредио да уређај
поседује могућност подешавања осетљивости од: 5 мм/мV, 10
мм/мV, 20 мм/мV, 40 мм/мV и Ауто, међутим, понуђени уређај
не поседује тражених 40 мм/мV.
- Наручилац је предвидео да уређај поседује литијум полимер
батерију са најмање 8 сати аутономије док понуђени уређај
нуди само 6 сати аутономије а такође нуди и литијум јон тип
батерије који поседује мању специфичну енергију од траженог
литијум полимер типа батерије.
- Једна од минималних техничких карактеристика је и
подешавање брзине штампања, и то: 5 мм/с; 6.25 мм/с; 10 мм/с;
12.5 мм/с; 25 мм/с; 50 мм/с. Понуђач је понудио уређај који не
поседује следеће брзине штампања: 5; 6.25; 10 мм/с.
- Конкурсном документацијом је дефинисана тежина уређаја
од највише 2.5 кг, док понуђени уређај има око 4 кг.
2. Понуда је неприхватљива јер је наведени понуђач доставио
понуду за апарат за притисак који не испуњава све услове
тражене конкурсном документацијом:
- Наручилац је у оквиру конкурсне документације захтевао од
понуђача важеће решење АЛИМС-а за понуђено добро. По
члану 179. Закона о лековима и медицинским средствима

Понуђена
цена без
ПДВ-а
987.910,00

(Издавање решења о упису медицинског средства у Регистар
медицинских средстава), где је јасно наведено да се упис
медицинског средства у Регистар медицинских средстава врши
на основу сертификата о усклађености који је издало надлежно
нострификационо тело и наведено решење се издаје са роком
важења 90 дана од истека првог рока важности
сертификата о усклађености. Како је понуђач у тренутку
отварања понуде понудио уређај са истеклим Решењем о упису
у Регистар медицинских средстава (Решење 22.01.2017.), јасно
је да није испунио захтев обухваћен тендерском
документацијом. Понуђач је приложио потврду о пријему
захтева за измену, допуну и обнову уписа медицинског
средства за понуђено добро, међутим то не значи да уређај има
важеће решење АЛИМС-а нити је гарант да ће га понуђено
добро и добити тако да не представља валидан документ за
испуњавање наведеног захтева.
- Наручилац је конкурсном документацијом тражио да апарат
поседује специјалну темперовану Бакар-Берилијум мембрану
са филигранским системом за мерење за дуготрајност и високу
прецизност
што
Понуђач
није
доказао
предатом
документацијом.
- Наручилац је тражио Алуминијумску скалу од 0 до 300
mmHg док понуђени уређај поседује скалу од 20 до 300 mmHg
те је јасно да неиспуњава тражени захтев.
- Конкурсном документацијом је тражен прецизни метални,
месингани вентил што понуђач није доказао достављеном
документацијом.
- Конкурсном документацијом је тражена прецизност мерења
од 1% мерног опсега што понуђач није доказао достављеном
документацијом.
- Конкурсном документацијом је тражена отпорност уређаја на
ударце према глобалном стандарду ANSI/AAMI SP 10, што
понуђач није доказао достављеном документацијом.
- Конкурсном документацијом je захтевано да уређај поседује
биокомпатибилне манжетне без PVC-а и DEHP материјала,
што понуђач није доказао достављеном документацијом.
- Конкурсном документацијом је захтевано да се вишекратне
манжетне уређаја могу брзо и темељно дезинфиковати , што
понуђач није доказао достављеном документацијом.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати могућност пребацивања са уређаја за
десноруке на уређај за леворуке у једном кораку што понуђач
није доказао достављеном документацијом.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати могућност замене манометра брзо и на лицу
места,
што
понуђач
није
доказао
достављеном
документацијом.
3. Понуда је неприхватљива јер је наведени понуђач доставио
понуду за стетоскоп који не испуњава све услове тражене
конкурсном документацијом.
-Конвексну мембрана за преношење тонова високе и ниске
фреквенције, што понуђач није доказао у достављеној
проспекто техничкој документацији.
-Биокопматибилну мембрану, што понуђач није доказао у
достављеној проспекто техничкој документацији
-Без латекса, што понуђач није доказао у достављеној

проспекто техничкој документацији.
4. Понуда је неприхватљива јер је наведени понуђач доставио
понуду за пулсни оксиметар који не испуњава све услове
тражене конкурсном документацијом.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати капацитет батерије од 18 сати, док понуђени
уређај поседује капацитет од 3 сата.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати опсег мерења од 0-100%, што понуђач није
доказао конкурсном документацијом
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати прецизност мерења од 1%, док понуђени
уређај поседује мању прецизност, тј. 2%.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати интерну меморију од 90 сати, док понуђени
уређај поседује интерну меморију од само 72 сата.
5. Понуда је неприхватљива јер је наведени понуђач доставио
понуду за отоскоп који не испуњава све услове тражене
конкурсном документацијом.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати хромирану дршку типа Ц, што понуђач није
доказао конкурсном документацијом
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати хромирану главу отоскопа, што понуђач није
доказао конкурсном документацијом.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати увеличавајућу лупу са увеличањем од 4x, док
понуђени отоскоп поседује увеличање од 2 x.
6. Понуда је неприхватљива јер је наведени понуђач доставио
понуду за компресорски инхалатор који не испуњава све
услове тражене конкурсном документацијом:
- Наручилац је у оквиру конкурсне документације захтевао од
понуђача важеће решење АЛИМС-а за понуђено добро. По
члану 179. Закона о лековима и медицинским средствима
(Издавање решења о упису медицинског средства у Регистар
медицинских средстава), где је јасно наведено да се упис
медицинског средства у Регистар медицинских средстава врши
на основу сертификата о усклађености који је издало надлежно
нострификационо тело и наведено решење се издаје са роком
важења 90 дана од истека првог рока важности
сертификата о усклађености. Како је понуђач у тренутку
отварања понуде понудио уређај са истеклим Решењем о упису
у Регистар медицинских средстава (Решење 22.01.2017.), јасно
је да није испунио захтев обухваћен тендерском
документацијом. Понуђач је приложио потврду о пријему
захтева за измену, допуну и обнову уписа медицинског
средства за понуђено добро, међутим то не значи да уређај има
важеће решење АЛИМС-а нити је гарант да ће га понуђено
добро и добити тако да не представља валидан документ за
испуњавање наведеног захтева.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати регулацију максималног притиска до 280kPa,
док понуђени уређај поседује регулацију до 250kPa.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати ниво буке до 55dBA, док понуђени уређај
поседује ниво буке преко захтевана вредности, тј. 57dBA.
- Конкурсном документацијом Наручилац је захтевао да уређај
мора поседовати брзину небулизирања од 0,60 ml/min, док

понуђени уређај поседује мању брзину небулизирања, тј. 0,50
ml/min.

29) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
30) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
31) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
32) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

MEDIPRO MPM
D.O.O. Београд

Број
пондера

Понуђена
цена
1.129.820,00

Гарантни рок

Број
пондера

25 месеци

33) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 понуда број 18-03-04/17 од 18.04.2017. године на износ од
1.129.820,00 динара без ПДВ-а односно 1.348.284,00 динара са ПДВ-ом.
заведена код наручиоца под бројем 778 од 19.04.2017. године.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Укупно

Директор као одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се
понуда број18-03-04/17 од 18.04.2017. године на износ од 1.129.820,00 динара без ПДВ-а односно
1.348.284,00 динара са ПДВ-ом. Понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 778 од 19.04.2017.
године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и на интернет страници Домa
здравља Младеновац.

Одговорно лице:
В.Д.ДИРЕКТОРА
др Душица Миловановић

