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Предмет и процењена вредност: 
Услуге сервисирање и одржавања медицинске и прецизне опреме по партијама 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке 
на позицији: 50400000- услуге сервисирање и одржавања медицинске и прецизне опреме 
Укупна процењена вредност набавке 1.350.000,00 динара без ПДВ-а 
 

Редни број партије Износ средстава финансијког обезбеђења, без ПДВ-а 
Партија 1 150.000,00 
Партија 2 80.000,00 
Партија 3 400.000,00 
Партија 4 40.000,00 
Партија 5 430.000,00 
Партија 6 200.000,00 
Партија 7 50.000,00 

Укупно процењена  1.350.000,00 
 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Уговорена вредност: 400.000,00 динара 
Врста предмета: Друга добра 
Број примљених понуда: 3 (три) и то: За партију 3-Једна понуда, За партију 1-једна понуда и за партију 5-једна понуда. 
Понуђена цена:  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: Medisal doo  адр.Скојевска бр.23-11271 Сурчин 
Број под којим је понуда заведена: 4702 за Партију 3. 
Начин на који понуђач наступа: самостално  
Број партије: партија 3 
Просечна цена радног сата:2.425,00 без ПДВ-а 
Остали зависни трошкови за интервенцију на терену:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рок за  плаћања је 90 дана од дана фактурисања извршене услуге. (Максимални рок плаћања је 90  дана минимум 60 дана). 

Врста трошкова Трошкови Укупна Цена, без ПДВ-а Укупна вредност , без 
ПДВ-а 

Путни трошкови, по километру 3,00 1.320,00 1.320,00 
Путарине 490,00 980,00 980,00 
Дневнице - - - 
Цена сата проведених у путу 675,00 2.700,00 2.700,00 
Остали трошкови: / / / 
УКУПНИ ТРОШКОВИ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Време одазивања за почетак сервисирања 12 часова.  
Рок завршетка посла 71 часова.  
Гарантни рок за извршене услуге 6 месеци (у месецима). 
Гарантни рок за уграђене резервне делове 6 месеци  ( у месецима). 
Број сервисера 5 
(Број сертификованих сервисера)   
Број запослених радника 12  
(Број запослених радника)  
Рок важења понуде износи 90 дана од дана отварања понуда         
 (Не може бити краћи од 90 дана) 
 Приложене референтне листе-потврде: 
Број потврда 0 
 Достављени ИСО стандарди:  2  ИСО стандарда  
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/// 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.08.2016.година 
Основни подаци о добављачу:  
Medisal doo  адр.Скојевска бр.23-11271 Сурчин 
Број под којим је понуда заведена: 4702 за Партију 3. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:/// 
Околности које представљају основ за измену уговора:/// 
Остале информације: /// 
Доставити: 
- Портал јавних набавки, 
- Сајт установе.  
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