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Број: 5/20/1-203 
Дана: 29.01.2020. 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 8),  члана 57. став 1, члана 116. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 
 
 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Сремска Каменица 

Објављује  
ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
 
 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
-назив: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
-адреса 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 
-интернет страница: www.onk.ns.ac.rs 

2. врста наручиоца: здравство 
3. врста поступка: отворени поступак 
4. број јавне набавке: 100-2019-О-01 
5. предмет јавне набавке: добра 
6. опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

- назив: сервисно одржавање, резервни делови и потрошни материјал за 
медицинску опрему произвођача Leica и Leitz 
-  ознака из општег речника набавке: 50421000 – услуге поправке и одржавања 
медицинске опреме, ДА44 – резервни делови 

 
  7. основни подаци о добављачу и уговорена вредност:  

добављач број и датум понуде вредност без ПДВ-а 
ГАЛЕН ФОКУС доо, Хаџи Милентијева 34, 
11000 Београд 

ЛМ-3012/2019 од 
30.12.2019. 

300.000,00 

 
8. критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 
9. број примљених понуда: једна понуда 

 
10.  највиша и најнижа понуђена цена / највиша и најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда:  
уговор о јавној набавци је закључен на износ од 300.000,00 динара, без пореза на 
додату вредност, у складу са конкурсном документацијом, а Наручилац у овом 
Обавештењу исказује јединичне цена (динара без ПДВ-а) за  део услуга који чине 
предмет уговора о јавној набавци. 
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Опис Цена  

Сервисни сат у редовно радно време (радним данима, у периоду од 7.30 до 15.30 
часова),  без обзира на број извршилаца, за сервисно одржавање по позиву  

3.500,00 

Сервисни сат ван радног времена (нерадним данима и празником,  или радним 
данима у периоду после 15.30 часова па  до 7.30),  без обзира на број извршилаца, за 
сервисно одржавање по позиву  

7.000,00 

 
11. датум доношења одлуке о додели уговора: 13.01.2020. године. 

 
12. датум закључења уговора: 24.01.2020. године.  
 
13. период важења уговора: дванаест месеци од дана закључења. 

 
14. околности које представљају основ за измену уговора: према члану 19. предметног 

уговора 
 


