Број:

2206

Дана:

03.07.2020.године

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
РЕДНИ БРОЈ: 10/2020
I ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге – одржавање медицинске и лабораторијске
опреме.
II ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности.
III ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи
1.250.000,00 динара.
Јавна набавка услуга одржавања медицинске и лабораторијске опреме је
обликована у 7 партија, и то:
 Партија 3 – Термостати, процењена вредност 160.000,00 динара;
 Партија 7 – Апарат за изливање подлога, процењена вредност 150.000,00 динара;
 Партија 12 – Апарат за мембранску филтрацију, процењена вредност 70.000,00
динара;
 Партија 13 – Апарати за узорковање ваздуха, процењена вредност 420.000,00
динара;
 Партија 14 – Апарати за узорковање суспендованих честица, процењена вредност
130.000,00 динара;
 Партија 15 – ICP – индукована куплована плазма, процењена вредност 250.000,00
динара;
 Партија 17 – Ваге, процењена вредност 70.000,00 динара;

ПАРТИЈА 3 – ТЕРМОСТАТИ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме редни број 10/2020 за партију 3 – Термостати нема
неблаговремено поднетих понуда.
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Благовремено су поднете 3 понуде:
1
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице
овлашћено
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

„Алфа и омега“ зр Београд
ул.Заплањска бр.86, Београд
53371949
100373346
205-13512-98 Комерцијална банка
за

2 Назив понуђача:
. Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице
овлашћено
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:
3.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице овлашћено за
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

Бранимир Симеуновић
Бранимир Симеуновић
011/2491-485 ; 063-77751-32
аlfaiomega3@gmail.com
„Техником - 015“ Владимирци,
Ул. Лојанице бб, Владимирци
63685119
108763682
160-419802-21 Banca Intesa
за
Душко Петровић
Душко Петровић
060/513-09-88
/
tehnikom015@gmail.com
„MC Company“ доо Земун,
Ул. Задругарска бб, Земун
06971610
100010915
205-1841-94 Комерцијална банка
Предраг Филиповић
Предраг Филиповић
011/2198-602; 011/2199-637
011/2198-602 011/2199-637
mccompany@orion.rs

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА




1) Понуда понуђача „Алфа и омега“ зр Београд је:
благовремена;
садржи битне недостатке :
 конкурсном документацијом је као додатни услов захтевано да понуђач
достави ауторизацију (потврду) произвођача опреме да је понуђач овлашћен
за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке или да достави најмање
два потписана и оверена уговора/потврде о сервисирању и одржавању
предметне опреме да је понуђач вршио наведене услуге. Понуђач је доставио
један уговор закључен са Домом здравља из Чачка у коме се види да је
предмет одржавања термостат „Сутјеска“ док код другог достављеног уговора
предмет одржавања није термостат „Сутјеска“ већ лабораторијска опрема
разних произвођача- партија 6 сервис и одржвање аутоклава, односно
доставио је уговор који се не односи на одржавање и сервисирање предметне
опреме чиме није доказао да испуњава додатни услов предвиђен конкурсном
документацијом;
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 у складу са техничком спецификацијом;
 прелази износ процењене вредности јавне набавке. Понуђач је понудио укупну
вредност понуде у износу од 197.500,00 без пдв-а што прелази износ
процењене вредности за предметну партију.
Понуда понуђача је неприхватљива.
2) Понуда понуђача „Техником-015“ Владимирци је:
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.
3) Понуда понуђача „MC Company“ доо Земун је:
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.
III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Одбијена је понуда понуђача „Алфа и омега“ зр Београд као неприхватљива, јер
садржи битне недостатке . Понуђена цена износи 197.500,00 динара без ПДВ-а.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок извршења
услуге која је предмет јавне набавке, предност има понуда понуђача који има дужи
гарантни рок за уграђене делове и извршене услуге.
Ранг листа понуђача:
1. „MC Company“ доо Земун понудио је 128.500,00 динара без ПДВ-а, односно
154.200,00 динара са ПДВ-ом;
2. „Техником-015“ Владимирци понудио је 157.350,00 динара (без ПДВ-а, није у
систему).
V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме, редни број 10/2020, за партију 3 – Термостати, додељује се
понуђачу „MC Company“ доо Земун, чија је понуда најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
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Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ПАРТИЈА 7 – АПАРАТ ЗА ИЗЛИВАЊЕ ПОДЛОГА
У поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме редни број 10/2020 за партију 7 – Апарат за изливање подлога
нема неблаговремено поднетих понуда.
Благовремено је поднета 1 понуда:
1
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице
овлашћено
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

„Donau Lab“ д.о.о. Београд
Београд, Карађорђева бр.15/2,
17338846
100039069
105-9934-06 АИК банка
за
Лепосава Радоњић
Лепосава Радоњић
011/212 93 93
011/212 93 93
office@donaulab.rs

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
1) Понуда понуђача „Donau Lab“ д.о.о. Београд је:
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке..
Понуда понуђача је прихватљива.
III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок извршења
услуге која је предмет јавне набавке, предност има понуда понуђача који има дужи
гарантни рок за уграђене делове и извршене услуге.
Ранг листа понуђача:
1. Понуђач „Donau Lab“ д.о.о. Београд, понудио је 116.617,00 динара (без ПДВ-а),
односно 139.940,40 динара (са ПДВ-ом).
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V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме, редни број 10/2020, за партију 7 – Апарат за изливање подлога,
додељује се понуђачу „Donau Lab“ д.о.о. Београд, чија је понуда најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ПАРТИЈА 12 – АПАРАТ ЗА МЕМБРАНСКУ ФИЛТРАЦИЈУ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме редни број 10/2020 за партију 12 – Апарат за мембранску
филтрацију нема неблаговремено поднетих понуда.
Благовремено је поднета 1 понуда:
1
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице
овлашћено
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

„С – лаб контрола“ д.о.о. Нови Сад
Ул. Хаџи Рувимова б.22, Нови Сад
20921366
108042517
325-9500700036559-31 Војвођанска банка
за
Акош Хадик
Светлана Ђевики
063/562229
021/6314-005
office@sartorius.co.rs

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
1) Понуда понуђача „С – лаб контрола“ д.о.о. Нови Сад је:
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.
III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.
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У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок извршења
услуге која је предмет јавне набавке, предност има понуда понуђача који има дужи
гарантни рок за уграђене делове и извршене услуге.
Ранг листа понуђача:
1.

Понуђач „С – лаб контрола“ д.о.о. Нови Сад понудио је 41.242,50 динара (без ПДВа), односно 49.491,00 динара (са ПДВ-ом).
V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме, редни број 10/2020, за партију 12 – Апарат за мембранску
филтрацију, додељује се понуђачу „С – лаб контрола“ д.о.о. Нови Сад, чија је понуда
најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ПАРТИЈА 13 – АПАРАТИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме редни број 10/2020 за партију 13 – Апарати за узорковање
ваздуха нема неблаговремено поднетих понуда.
Благовремено је поднета 1 понуда:
1
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице
овлашћено
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

„Ecomaks solutions“ доо Београд
ул.Шекспирова бр.13, Београд
21353965
110473752
155-40833-22 Халк банка АД
за
Зоран Булајић
Лука Дрча
011/3679-004
011/3679-004
office@ecomaks.rs

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
1) Понуда понуђача „Ecomaks solutions“ доо Београд je:
- благовремена;
- без битних недостатака;
- у складу са техничком спецификацијом;
- не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
- не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.
III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
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Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок извршења
услуге која је предмет јавне набавке, предност има понуда понуђача који има дужи
гарантни рок за уграђене делове и извршене услуге.
Ранг листа понуђача:
1. Понуђач „Ecomaks solutions“ доо Београд понудио је 396.800,00 динара (без ПДВа), односно 476.160,00 динара (са ПДВ-ом).
V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме, редни број 10/2020, за партију 13 – Апарати за узорковање
ваздуха, додељује се понуђачу „Ecomaks solutions“ доо Београд, чија је понуда
најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ПАРТИЈА 14 – АПАРАТИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме редни број 10/2020 за партију 14 – Апарати за узорковање
суспендованих честица нема неблаговремено поднетих понуда.
Благовремено је поднета 1 понуда:
1
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице
овлашћено
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

„Ecomaks solutions“ доо Београд
ул.Шекспирова бр.13, Београд
21353965
110473752
155-40833-22 Халк банка АД
за
Зоран Булајић
Лука Дрча
011/3679-004
011/3679-004
office@ecomaks.rs

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
1) Понуда понуђача „Ecomaks solutions“ доо Београд је:
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
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 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.
III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок извршења
услуге која је предмет јавне набавке, предност има понуда понуђача који има дужи
гарантни рок за уграђене делове и извршене услуге.
Ранг листа понуђача:
1. Понуђач „Ecomaks solutions“ доо Београд понудио је 110.000,00 динара (без ПДВа), односно 132.000,00 динара (са ПДВ-ом).
V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме, редни број 10/2020, за партију 14 – Апарати за узорковање
суспендованих честица, додељује се понуђачу „Ecomaks solutions“ доо Београд, чија је
понуда најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ПАРТИЈА 15 – ICP – ИНДУКОВАНА КУПЛОВАНА ПЛАЗМА
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме редни број 10/2020 за партију 15 – ICP Индукована куплована
плазма нема неблаговремено поднетих понуда.
Благовремено је поднета 1 понуда:
1
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице
овлашћено
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

„Analysis“ д.о.о. Београд
Београд, Гандијева бр.76а
17152491
100429024
275-220012158-68 ОТП банка
за
Ненад Андрејић
Сандра Шуберт
011/318-6446
011/318-6448
info@analysis.rs

Страна 8 од 11

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
1) Понуда понуђача „Analysis“ д.о.о. Београд је:
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.
III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок извршења
услуге која је предмет јавне набавке, предност има понуда понуђача који има дужи
гарантни рок за уграђене делове и извршене услуге.
Ранг листа понуђача:
1. Понуђач „Analysis“ д.о.о. Београд понудио је 120.560,00 динара (без ПДВ-а),
односно 144.672,00 динара (са ПДВ-ом).
V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме, редни број 10/2020, за партију 15 – ICP Индукована куплована
плазма, додељује се понуђачу „Analysis“ д.о.о. Београд, чија је понуда најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ПАРТИЈА 17 – ВАГЕ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме редни број 10/2020 за партију 17 – Ваге нема неблаговремено
поднетих понуда.
Благовремено је поднета 1 понуда:
1
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:

„Супер матик СС“ Зрењанин
ул.Гимназијска бр.8, Зрењанин
21323829
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ПИБ:
Рачун:
Лице
овлашћено
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

110244960
330-0000004017864-08 Credit Agricole banka
за
Ивана Меговска-Петковић
Јасмина Илић
011/2150-556
011/2150-556
office@megasolution.rs

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
1) Понуда понуђача „Супер матик СС“ Зрењанин је:
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
 Приликом разматрања понуде уочена је рачунска грешка, те је наручилац на
основу чл. 93. ст. 4. и 5. Закона о јавним набавкама извршио исправку уочених
рачунских грешака уз сагласност понуђача, тако да укупна понуђена цена
износи 52.400,00 динара без ПДВ-а уместо 51.800,00 динара.
Понуда понуђача је прихватљива.
III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок извршења
услуге која је предмет јавне набавке, предност има понуда понуђача који има дужи
гарантни рок за уграђене делове и извршене услуге.
Ранг листа понуђача:
1.Понуђач „Супер матик СС“ Зрењанин понудио је 52.400,00 динара (без ПДВ-а, није
у систему).
V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци мале вредности – Услуге одржавања медицинске и
лабораторијске опреме, редни број 10/2020, за партију 17 – Ваге, додељује се понуђачу
„Супер матик СС“ Зрењанин, чија је понуда најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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в.д. директора

_________________________________
Мр сци. мед. др Здравко Ждрале
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