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Дана 19.06.2018. 
Број: 5/18/1-2265 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 8),  члана 57. став 1 и 2, 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: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда, члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН 

 
4. број јавне набавке: 59-2018-П-01 
 
5. предмет јавне набавке: добра 
 
6. опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

- опис предмета набавке: набавка хладне главе и репарација крио ланца са 
уградњом и пуштањем у рад апарата за магнетну резонанцу Магнетом ТРИО 3Т 
Сименс 

      - назив и ознака из општег речника набавке: 33113000 - Опрема која ради на 
принципу магнетне резонанце; ДА44 – резервни делови 
 

7. основни подаци о добављачу, уговорена вредност:  

понуђач број и датум понуде вредност уговора без ПДВ 

SIEMENS HEALTHCARE доо Београд, 
Омладинских бригада 90в, 11070 Београд 

С 076А/17/18 од 
15.06.2018. 7.188.854,00 

 
8. критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена. 
 
9. број примљених понуда: једна понуда. 
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10. највиша и најнижа понуђена цена/највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда: 7.188.854,00 динара без ПДВ 
 

11.  датум доношења одлуке о додели уговора: 15.06.2018. године 
 

12.  датум закључења уговора: 18.06.2018. године (члан 112. став 2. тачка 2) ЗЈН) 
 

13. период важења уговора: до испуњења, узимајући у обзир и гарантни период. 
 

14.  околности које представљају основ за измену уговора: На основу члана 115. став 
1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност  Уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ. Обим предмета 
набавке се може повећати само за уговорена добра, по уговореној цени,  и 
осталим уговореним условима. Наручилац може да дозволи промену и других 
битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне 
околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту 
закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше 
уговором преузете обавезе; уколико наступе околности из члана 14. овог уговора; 
уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у 
интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге. 

 


