
 
                                                                                                                             

Наручилац 

Специјална болница за интерне 

болести Врњачка Бања 

 

Адреса 8.Марта 12 

 

Место Врњачка Бања 

 

Број одлуке 325/18 

 

Датум 26.11.2018.год. 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15) вд директор “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” Врњачка 
Бања, доноси: 
                                        ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
                                           у отвореном поступку за јавну набавку  
                                                         материјала за дијализу 
 
Бира се као најповољнија понуда понуђача: 
 

 Број 
партије 

                    Назив партије                           Понуђач 

   1. Дијализатор, синтетичко влакно, low-flux, 
површине 1,5m2, без   бисфенола А у мембрани и 
кућишту, стерилисан без етиленоксида 

“Nipro Medical” d.o.o., 
заводни број понуде 313/18 
од 13.11.2018.год. 

   2. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, 
површине 1,5m2, без   бисфенола А у мембрани и 
кућишту, стерилисан без етиленоксида 

“Nipro Medical” d.o.o., 
заводни број понуде 313/18 
од 13.11.2018.год 

   3. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, 
површине 1,7m2, без   бисфенола А у мембрани и 
кућишту, стерилисан без етиленоксида 

“Nipro Medical” d.o.o., 
заводни број понуде 313/18 
од 13.11.2018.год 

   4. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, 
површине 1,9m2, без   бисфенола А у мембрани и 
кућишту, стерилисан без етиленоксида 

“Nipro Medical” d.o.o., 
заводни број понуде 313/18 
од 13.11.2018.год 

   5. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, 
површине 2,1m2, без   бисфенола А у мембрани и 
кућишту, стерилисан без етиленоксида 

“Nipro Medical” d.o.o., 
заводни број понуде 313/18 
од 13.11.2018.год 

   6. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, 
површине 2,5m2, без   бисфенола А у мембрани и 
кућишту, стерилисан без етиленоксида 

“Nipro Medical” d.o.o., 
заводни број понуде 313/18 
од 13.11.2018.год 

   7. Игле дијализне фистулне 15G, 16G и 17G (сет од 
два комада са ротирајућим крилцима и леђним 
отвором, дужина игле 20mm, 25mm и  
32mm, дужина прикључног црева 150mm), 

“Nipro Medical” d.o.o., 
заводни број понуде 313/18 
од 13.11.2018.год 

   8. Концентрат дијализни кисели, са или без глукозе, 
финалне концентрације Na 138-140 mmol/l, 
концентрације Са у опсегу 1,25-1,75  mmol/l, 
 у паковању од 10 литара, 

“Farmalogist” d.o.o. Београд, 
заводни број понуде 309/18 
од 09.11.2018. год. 



   9. Комплет сет за конекцију и дисконекцију “Medtech” d.o.o. Београд, 
заводни број понуде 310/18 
од 09.11.2018.год. 

   10. Натријум хлорид за реверзну осмозу, у 
таблетама, степена чистоће  99,6 %,  NaCl, 
растворљивост у води на 37С дужа од 9 минута 

“SSamaks” d.o.o. Београд, 
заводни број понуде 307/18 
од 09.11.2018.год. 

   11. А-V линија комплет за апарат Hospal Innova “Medicon” d.o.o. Београд, 
заводни број понуде  312/18 
од 13.11.2018. год. 

   12. Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 
720gr за апарат Hospal Innova 

“Farmalogist” d.o.o. Београд, 
заводни број понуде 309/18 
од 09.11.2018. год. 

   13. Средство за хладну стерилизацију машине за 
апарат Hospal Innova 

“Medicon” d.o.o. Београд, 
заводни број понуде  312/18 
од 13.11.2018. год. 

   14. Филтер за високо пречишћену воду за апарат 
Hospal Innova 

“Medicon” d.o.o. Београд, 
заводни број понуде  312/18 
од 13.11.2018. год. 

   15. А-V линије за HD/HDF комплет за апарате Nipro 
Surdial Xтм 

“Medicon” d.o.o. Београд, 
заводни број понуде  312/18 
од 13.11.2018. год. 

   16. Суви бикарбонат  у одговарајућем паковању 
650/760/1100 грама за апарате Nipro Surdial Xтм 

“Nipro Medical” d.o.o., 
заводни број понуде 313/18 
од 13.11.2018.год 

   17. Средство за стерилизацију и дезинфекцију 
машинe за апарате Nipro  Surdial Xтм 

“Deconte Pro”  d.o.o. 
Београд,  заводни број 
понуде 308/18 од 
09.11.2018.год. 

   18. Филтер за високо пречишћену воду за апарате 
Nipro Surdial Xтм 

“Nipro Medical” d.o.o., 
заводни број понуде 313/18 
од 13.11.2018.год 

 
                                                                 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, као наручилац,  је дана  
12.10.2018.год. донео одлуку  број  243/18 о покретању отвореног поступка ради 
закључења оквирног споразума за набавку материјала за дијализу, број ЈН 46/18. 
Поступак набавке обликован је у 18 партија.  
 
Позив за подношење  понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу  јавних 
набавки и интернет страници наручиоца дана  12.10.2018.год. 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је на Порталу  јавних 
набавки и интернет страници наручиоца дана  19.10.2018.год. 
 
Након отварања понуда,  Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда  
и сачинила Извештај о истом. 
У  Извештају о стручној оцени понуда  број  од  22.11.2018.год.,  Комисија за јавну набавку  
је констатовала следеће: 
 

1) Предмет јавне набавке: добра 
 



 
2) Процењена вредност јавне набавке: 

 
Предмет јавне набавке Материјал за дијализу 

Ознака из ОРН 33140000 
Процењена вредност оквирног споразума 
за 2019.год. (без ПДВ-а) 10.500.000,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
за 2020.год. (без ПДВ-а) 41.077.120,0 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 1 

1.317.120,00 дин 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 2 

3.832.320,00 дин 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 3 

5.732.400,00 дин 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 4 

1.135.200,00 дин 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 5 

1.487.400,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 6 

468.720,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 7 

960.960,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 8 

4.324.320,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 9 

1.784.640,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 10 

350.000,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 11 

4.867.200,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 12 

7.188.480,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 13 

900.000,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 14 

1.800.000,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 15 

6.614.400,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 16 

5.990.400,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 17 

898.560,00 дин. 

Процењена вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 18 

1.925.000,00 дин 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 1 

1.303.400,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 2 

3.792.400,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 3 

5.676.200,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 4 

1.124.880,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 5 

1.474.000,00 дин. 



Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 6 

465.000,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 7 

933.504,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 8 

4.304.414,40 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 9 

1.702.272,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 10 

290.000,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 11 

8.236.800,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 12 

3.107.969,28 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 13 

885.000,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 14 

1.800.000,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 15 

6.589.440,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 16 

5.928.000,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 17 

655.200,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(без ПДВ-а) за партију 18 

1.904.000,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 1 

1.433.740,00 дин. 

Вредност  оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 2 

4.171.640,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 3 

6.243.820,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 4 

1.237.368,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 5 

1.621.400,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 6 

511.500,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 7 

1.026.854,40 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 8 

4.734.855,84 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 9 

2.042.726,40 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 10 

348.000,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 11 

9.060.480,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 12 

3.418.766,21 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 13 

973.500,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 14 

1.980.000,00 дин. 



Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 15 

7.248.384,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 16 

6.520.800,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 17 

720.720,00 дин. 

Вредност оквирног споразума 
(са ПДВ-ом) за партију 18 

2.094.400,00 дин. 

 

3) Основни подаци о понуђачима: 

Р.б. Назив име/понуђача 

Заводни број 

понуде 

Датум 

пријема 

понуде 

1. “Dinara” а.d. Београд, ул.Саве Машковића 3, 

ПИБ:101736920, МБ: 07037384, тел:011/2462-241 
304/18 08.11.2018. 

2. “SSamaks” d.o.o. Београд, ул.Војводе Степе 496е, 

ПИБ:107996971, МБ:20912626, тел:011/3948-310 
307/18 09.11.2018. 

3. “Deconte Pro” d.o.o. Београд, ул.Дунавски Кеј 8, 

ПИБ:109361421, МБ:21168637, тел:011/4144-423   
308/18 09.11.2018. 

4. “Farmalogist” d.o.o. Београд, ул.Миријевски булевар 3, 

ПИБ:100270693,  МБ:17408933, тел:011/414-4524 
           309/18 09.11.2018. 

5. “Medtech” d.o.o. Београд, ул.Устаничка 144, 

ПИБ:105911463, МБ:20487674, тел:011/318-5900 
310/18 09.11.2018. 

6. “Medicon” d.o.o. Деч, ул.Војвођанска 97, 

ПИБ:100399601 МБ:08623768, тел:011/328-5945 
312/18 13.11.2018. 

7. “Nipro Medical” d.o.o. Београд, ул. Баштованска 68а, 

ПИБ:106114068, МБ:20537116, тел:011/7515-578 
313/18 13.11.2018. 

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и понуђана цена тих понуде:   
 

      Назив/име  
       понуђача 

Заводни 
 број 

    Понуђена  
 цена без ПДВ-а 

Разлози за одбијање понуде 

“Medicon” d.o.o. 

Деч, партија 3 

         Партија 5 

312/18  
3.175.300,00 
1.085.400,00 
 

Наручилац је за партије 3 и 5  
конкурсном документацијом тражио: 
Дијализатор, синтетичко влакно, 
high-flux, површине за партију 3 1,5 
m²,   и за партију 5 2.1 m²,  без 
бисфенола A у мембрани и 
кућишту, стерилисан без 
етиленоксида.У прилогу понуде 
Понуђач је доставио пратећу 
документацију из које се види да 
су поменута добра –кућиште 
добра, израђени од Polikarbonata 
..... Обзиром да је Бисфенол А 
примарни грађевински  блок који 
се користи за производњу 
поликарбоната понуда је 



неодговарајућа (сајтови 
www.bisphenol-
aorg/human7/polyplastics.html-
www.chemsafetypro.com-
www2.mst.dk/Udgiv/publications... 

 
         Неблаговремене понде:  / 
 

5) Начин примене методологије доделе пондера: 
Критеријум за оцењивање понудa је  најнижа понуђена цена. 
Вредност оквирног споразума: 

Како се ради о добрима/услугама чији обим није могуће потпуно прецизно утврдити  на  
годишњем  нивоу и за време важења оквирног споразума, Наручилац је унапред одредио 
вредност оквирног споразума као процењену вредност јавне  набавке   по партијама, док 
вредност из понуде представља објективни основ за примену елемента критеријума 
„најнижа понуђена цена“ понуда и служи за вредновање и рангирање понуда по том 
основу, и то на основу количина и потреба које је Наручилац као објективне могао 
предвидети у тренутку сачињавања конкурсне документације. 
 
         Напомена: 
Множењем оквирних количина  и јединичних цена  извесно је да ће понуђене укупне 
цене бити изнад процењене вредности, наручилац напомиње  да се  понуђена укупна 
понуђена цена  у том случају користи за  примену критеријума за доделу уговора  и 
рангирање понуђача, а да се не узима у обзир  у смислу прихватљивости  понуде (неће се 
понуда одбити из разлога понуђене цене изнад процењене  вредности јер ће се оквирни 
споразум примењивати  до истека рока или до утрошка финансијских средстава). 

 
        Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 
 
Партија 1-Дијализатор, синтетичко влакно, low-flux, површине 1,5m2, без  
                   бисфенола А у мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида               

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд                    1.303.400,00  дин. 

 
 
Партија 2- Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 1,5m2, без  

                                   бисфенола А у мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд                   3.792.400,00 дин. 

 
 
Партија 3- Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 1,7m2, без  
                   бисфенола А у мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд 5.676.200,00 дин. 

 
 
 



Партија 4- Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 1,9m2, без  
                   бисфенола А у мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд                   1.124.880,00 дин. 

 
 
Партија 5- Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 2,1m2, без  
                   бисфенола А у мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд                   1.474.000,00 дин. 

 
 
Партија 6-Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 2,5m2, без  
                   бисфенола А у мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд                      465.000,00 дин. 

 
Партија 7- Игле дијализне фистулне 15G, 16G и 17G (сет од два комада са  
                    ротирајућим крилцима и леђним отвором, дужина игле 20mm, 25mm и  

                                    32mm, дужина прикључног црева 150mm) 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд                       933.504,00 дин. 

 
Партија 8- Концентрат дијализни кисели, са или без глукозе, финалне  
                    концентрације Na 138-140 mmol/l, концентрацијe Са у опсегу 1,25-1,75  

                                    mmol/l, у паковању од 10 литара 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Farmalogist” d.o.o. Београд                     4.304.414,40 дин. 

 
                Партија 9- Комплет сет за конекцију и дисконекцију 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Medtech” d.o.o. Београд                        1.702.272,00 дин. 

 
Партија 10- Натријум хлорид за реверзну осмозу, у таблетама, степена чистоће  

                                      99,6 %,  NaCl, растворљивост у води на 37С дужа од 9 минута 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Dinara” d.o.o.  Београд                        302.000,00 дин. 

2. “SSamaks” d.o.o. Београд                        290.000,00 дин. 

 
 
 
 



 
               Партија 11- A-V линија комплет за апарат Hospal Innova 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Medicon” d.o.o. Деч       8.236.800,00 дин. 

 
                   Напомена за партију 11: 
                   Обзиром да је реч о оквирном споразуму наручилац може прихватити вишу оквирну  
                  цену   и повлачиће добра према опредељеним средствима . 
 

Партија 12- Суви бикарбонат  у одговарајућем паковању, 720 гр за апарат Hospal  
                                       Innova 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Farmalogist” d.o.o. Београд                       3.107.969,28 дин. 

2. “Medicon” d.o.o. Београд                        3.744.000,00 дин. 

 
Партија 13- Средство за хладну стерилизацију  машина за апарат Hospal Innova  

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Medicon” d.o.o. Београд    885.000,00 дин. 

 
                Партија 14- Филтер за високо пречишћену воду за апарат Hospal Innova 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Medicon” d.o.o. Београд                  1.800.000,00 дин. 

 
                 Партија 15- A-V линије за HD/HDF комплет за апарате Nipro Surdial Xтм 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд                    6.589.440,00 дин. 

 
Партија 16- Суви бикарбонат  у одговарајућем паковању 650/760/1100 грама за  

                                     апарате Nipro Surdial Xтм 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд                        5.928.000,00 дин. 

 
Партија 17- Средство за стерилизацију и дезинфекцију машина за апарате Nipro  

                                      Surdial Xтм 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 1. “Deconte Pro” d.o.o. Београд 655.200,00 дин. 

2. “Nipro Medical” d.o.o. Београд 897.312,00 дин. 

 
                Партија 18- Филтер за високо пречишћену воду за апарате Nipro Surdial Xтм 

Р.б. Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 



 1. “Nipro Medical” d.o.o. Београд                  1.904.000,00 дин. 

 
6) Називи понуђача којима се додељују уговори: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Koмисије за јавну набавку о додели 
уговора и нa законског овлашћења донета је одлука да се уговор додељује понуђачима: 
 

             *за партију 1-“Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од 13.11.2018.год.    
             *за партију 2-“Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од 13.11.2018.год.                       
             *за партију 3-“Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од 13.11.2018.год.                
             *за партију 4-“Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од 13.11.2018.год.  
             *за партију 5-“Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од 13.11.2018.год. 
             *за партију 6-“Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од 13.11.2018.год.  
             *за партију 7-“Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од 13.11.2018.год. 
             *за партију 8-“Farmalogist” d.o.o. Београд, заводни број понуде 309/18 од 09.11.2018.год.; 
             *за партију 9-“Medtech” d.o.o. Београд, заводни број понуде 310/18 од 09.11.2018.год.; 
             *за партију 10-“SSamaks” d.o.o. Београд, заводни број понуде 307/18 од 09.11.2018.год.; 
             *за партију 11-“Medicon” d.o.o. Деч, заводни број понуде 312/18 од 13.11.2018.год.; 
             *за партију 12-“Farmalogist” d.o.o.  Београд, заводни број понуде 309/18 од 09.11.2018.год., 
             *за партију 13-“Medicon” d.o.o. Деч, заводни број понуде 312/18 од 13.11.2018.год.; 
             *за партију 14-“Medicon” d.o.o. Деч, заводни број понуде 312/18 од 13.11.2018.год.; 
             *за партију 15-“Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од13.11.2018.год.  
             *за партију 16-“Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од 13.11.2018.год 
             *за партију 17-„Deconte Pro” d.o.o. Београд, заводни број понуде 308/18 од 09.11.2018.год.; 
             *за партију 18- “Nipro Medical” d.o.o. Београд, заводни број понуде 313/18 од13.11.2018.год. 
                                              

   ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 10 дана од дана објављивања  
одлуке на Порталу јавних набавки 
                                                                                                                                  ВД Директор 
                                                                                                             Специјалне болнице за интерне 
                                                                                                                       болести Врњачка Бања 
                                                                                                                
                                                                                                                   ______________________ 
                                                                                                                            Др Вања Балшић 

 

 
 

 

 


