
На основу чл. 36. Став 11. и Прилогом 3Ж, члана 107. став 3. и 108. , Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12)

Завод за трансфузију крви Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића бр.48

Н и ш
објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда ЈН 9/15 за набавку добара - Реагенси за испитивањекрви  ЕЛИСА  методом  на маркере 
крвљу  преносивих  болести компатибилне  апарату DAVINCIQUАTТRO

Врста наручиоца: здравство 

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда означен као 
ЈН 9/15.
Врста предмета: добра – Реагенси за испитивањекрви  ЕЛИСА  методом  на маркере крвљу  
преносивих  болести компатибилне  апарату DAVINCIQUАTТRO

Ознака из општег речника набавке: 33696200
Основ за примену преговарачког поступка: на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама с обзиром на то да набавку може испунити само одређени понуђач, и то „Yunycom “доо
ул Ресавска 78 Б Београд 

Процењена вредност јавне набавке:    4.936.866,00динара без ПДВ-а.

Број примљених понуда: у предметном поступку наручиоцу је благовремено пристигла 1 (једна) 
понуда.

Највиша и најнижа понуђена цена: највиша и најнижа понуђена цена је  4.963.317,32 динара без 
ПДВ-а.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: у предметном поступку највиша 
и најнижа цена прихватљиве понуде била је 4.963.317,32 динара без ПДВ-а. 
Основни подаци о добављачу: Yunycom “доо ул Ресавска 78 Б Београд матични број 07445849. 
ПИБ 100219473

Период важења уговора: До 31.12.2015

Податке о начину и року за подношење захтева за заштиту права: Против ове одлуке може се 
поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштити права у поступцима јавних 
набавки, који се предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора 
на Порталу јавних набавки.
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