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                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца:                        Дом здравља Блаце 

Адреса Наручиоца:                      18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић бр.55 

Интернет страница наручиоца:  www.dzblace.org.rs 

Врста наручиоца :                         Здравство                 

Врста поступка јавне набавке:  Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета:                            Добра 

Опис предмета јавне набавка и ознака из општег речника: 

 Санитетски и медицински материјал. Ознака из општег речника нбавки је 33000000 – медицинска опрема, 

фармацеутски производи и производи за личну негу. 

Уговорена вредност: 2.065.775,65   динара без ПДВ-а, 2.442.609,38 динара са  ПДВ-ом  
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена  

   

   Предметна набавка је обликована у 19. Партије и то:  

 

                    МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ   

 

Партија I  -Шприцеви, игле, каниле и системи за инфузију 

Партија II -Завојни материјал 

Партија III  - Медицински папир 

Партија IV  – М е д и ц и н с к и  р а с т в о р и  

Партија V  - Траке за гликемију, апарат “Acchu chek аktiv“  

Партија VI  - Траке за гликемију, апарат   “ Contour plus“ 

 Партија VII  - Остали санитетски материјал  

 Партија VIII -ФОБ тест  касете 

 Партија IX   -Рендген материјал  

 Партија  X  -Хемикалије  

 Партија  XI - Лабораторијско стакло  и пластика 

 Партија  XII - Тест траке за урине 

 Партија  XIII  - Папир за ЕКГ апарат “Schiller AT 1” 

 Партија XIV -  Вакутајнер систем за вађење крви 

           Партија XV - Реагенси за хематолошки анализатор” Мindray BC-30S“ 

  Партија XVI -Реагенси и раствори за биохемијски анализатор” Mindray BS 200E“        

  Партија XVII  –Реагенси за електролитни анализатор” Еаsy Lyte plus“    

  Партија  XVIII - Стоматолошки материјал 

  Партија XIX  -Санитетски материјал за потребе стоматолошке службе 

  

                          Партија I-Шприцеви, игле, каниле и системи за инфузију                      
-Број поднетих понуда: 3. 

-Највиша понуђена цена: 336.621,00 динара без ПДВ, 373.192,60 динара са ПДВ.         

-Најнижа понуђена цена: 236.319,00 динара без ПДВ, 262.241,90 динара са ПДВ.     

 -Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 287.185,00 динара без ПДВ, 318.801,50 динара са ПДВ.        

 -Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 236.319,00 динара без ПДВ, 262.241,90 динара са ПДВ.    

Уговор је закључен   26.03.2018. године са добављачем  SINOFARM D.O.O. 11160 Београд, ул. Косте Нађа 

31,порески идентификациони број: 101718592,  матични број: 06927602.  

 Уговорена вредност:  236.319,00 динара без ПДВ-а, 262.241,90 динара са ПДВ. 

  

  

                          Партија II-   Завојни материјал  

--Број поднетих понуда: 4.   

-Највиша понуђена цена: 255.470,50 динара без ПДВ, 306.564,60 динара са ПДВ.     

-Најнижа понуђена цена:  211.042,00 динара без ПДВ, 253.250,40 динара са ПДВ.  

 -Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 231.442,50 динара без ПДВ, 277.731,00 динара са ПДВ.    

 -Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 211.042,00 динара без ПДВ-а, 253.250,40  динара  са ПДВ. 

 Уговор је закључен 26.03.2018. године са добављачем SINOFARM D.O.O. 11160 Београд, ул. Косте Нађа 31. 

порески идентификациони број: 101718592,  матични број: 06927602.  

Уговорена вредност:   211.042,00 динара без ПДВ-а, 253.250,40  динара  са ПДВ. 
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                Партија III- Медицински папир  
-Број поднетих понуда: 1.   

- Понуђена цена: 29.280,00 динара, без ПДВ-а,  35.136,00  динара, са ПДВ. 

Уговор је закључен  21.03.2018.   године са добављачем VELEBIT D.O.O., са седиштем у Новом Саду, Булевар 

Војводе Степе бр. 64,   порески идентификациони број 100459777, матични број 08266697.  

 Уговорена вредност:  29.280,00 динара, без ПДВ-а,  35.136,00  динара, са ПДВ. 

 

 

           Партија IV – Медицински раствори. 
 

-Број поднетих понуда: 4.   

-Највиша понуђена цена: 37.940,00 динара без ПДВ, 45.528,00 динара са ПДВ.         

-Најнижа понуђена цена:  25.445,00 динара без ПДВ, 30.534,00 динара са ПДВ.             

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 28.169,00 динара без ПДВ, 33.802,80 динара са ПДВ.  

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 27.185,00 динара, без ПДВ-а, 32.622,00 динара, са ПДВ.  

 Уговор је закључен 29.03.2018. године са добављачем NOVA-GROSIS DOO Niš, 18000 Ниш, ул. Носиоци 

Карађорђеве звезде 21., порески идентификациони број: 106607945,  матични број: 20642823. 

 Уговорена вредност: 27.185,00 динара, без ПДВ-а, 32.622,00 динара, са ПДВ. 

   

   

            Партија V- Траке за гликемију, апарат „Acchu chek aktiv“    

-Број поднетих понуда: 1.   

- Понуђена цена: 14.900,00 динара без ПДВ, 16.390,00 динара са ПДВ.  

Уговор је закључен 21.03.2018. године са добављачем ADOC BEOGRAD D.O.O., са седиштем у Београду, ул. 

Милорада Јовановића бр 11., порески идентификациони број 100042265, матични број 07530196.  

 Уговорена вредност: 14.900,00 динара без ПДВ, 16.390,00 динара са ПДВ.  

 

                 Партија VI – Траке за гликемију, апарат   „ Contour plus“ 
-Број поднетих понуда: 1.   

- Понуђена цена: 75.690,00 динара без ПДВ, 83.259,00 динара са ПДВ.  

Уговор је закључен  22.03.2018. године са добављачем  MEDINIK d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Даничарева 

57., порески идентификациони број 100279686, матични број 07464592.  

Уговорена вредност: 75.690,00 динара без ПДВ, 83.259,00 динара са ПДВ.  

  

                   Партија VII – Остали санитетски материјал  
-Број поднетих понуда: 3. 

-Највиша понуђена цена: 114.861,50 динара без ПДВ, 137.462,80 динара са ПДВ.    

-Најнижа понуђена цена: 85.462,00 динара, без ПДВ-а, 102.307,90 динара, са ПДВ.              

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 114.861,50 динара без ПДВ, 137.462,80 динара са ПДВ.    

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 85.462,00 динара, без ПДВ-а, 102.307,90 динара, са ПДВ. 

Уговор је закључен  26.03.2018.  године са добављачем SINOFARM D.O.O. 11160 Београд, ул. Косте Нађа 31. 

порески идентификациони број: 101718592,  матични број: 06927602.  

Уговорена вредност:  85.462,00 динара, без ПДВ-а, 102.307,90 динара, са ПДВ. 

  

               

                    Партија VIII – ФОБ тест касете 

-Број поднетих понуда: 1. 

Понуђена цена: 2.700,00 динара без ПДВ, 3.240,00 динара са ПДВ.                 

Уговор је закључен 22.03.2018. године са добављачем добављачем Pro Media d.o.o. , са седиштем у Kикинди, ул. 

Краља Петра I 114, порески идентификациони број 100579471, матични број 08704210.  

 Уговорена вредност:  2.700,00 динар, без ПДВ-а, 3.240,00 динара са ПДВ. 

   

                 Партија IX – Рендген Материјал  

-Број поднетих понуда: 3.   

-Највиша понуђена цена: 241.115,00 динара без ПДВ, 289.338,00 динара са ПДВ. 

-Најнижа понуђена цена: 202.020,00 динара, без ПДВ-а,  242.424,00 динара, са ПДВ.  

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 241.115,00 динара без ПДВ, 289.338,00 динара са ПДВ.  

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 202.020,00 динара, без ПДВ-а,  242.424,00 динара, са ПДВ.  

 Уговор је закључен  23.03.2018. године са добављачем „EKOTRADE BG“ d.o.o, , са седиштем у Нишу, ул. 

Страхињића Бана  бр 3, порески идентификациони број 100336710, матични број 17121189.  

Уговорена вредност:  202.020,00 динара, без ПДВ-а,  242.424,00 динара, са ПДВ. 
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                  Партија X – Хемикалије  

-Број поднетих понуда: 3.   

-Највиша понуђена цена: 29.957,30 динара без ПДВ, 35.948,76 динара са ПДВ.     

-Најнижа понуђена цена: 22.705,50 динара без ПДВ, 27.246,60 динара са ПДВ.         

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 29.957,30 динара без ПДВ, 35.948,76 динара са ПДВ.  

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 29.957,00 динара, без ПДВ-а,  35.948,40 динара, са ПДВ.                                                                                                     

 Уговор је закључен  26.03.2018. године са добављачем SUPERLAB D.O.O., са седиштем у Новом Београду, ул 

Милутина Миланковића бр.25, порески идентификациони број 101822498, матични број 17051717. 

Уговорена вредност:  29.957,00 динара, без ПДВ-а,  35.948,40 динара, са ПДВ. 

 

          Партија XI- Лабораторијскo стакло и пластика   
-Број поднетих понуда: 1.   

Понуђена цена: 10.750,00 динара без ПДВ, 12.900,00 динара са ПДВ.      

Уговор је закључен   21.03.2018.  године са добављачем „Flora komerc“ d.o.o., 32300  Горњи Милановац, ул. 

Ракићева 55 ., са седиштем у Горњем Милановцу, ул. Ракићева 25, порески идентификациони број 102156404, 

матични број 06169945.   

Уговорена вредност: 10.750.00 динара, без ПДВ-а, 12.900,00 динара, са ПДВ. 

  

                 Партија XII-  Тест траке  за урине 

-Број поднетих понуда: 2.   

-Највиша понуђена цена: 5.350,00 динара без ПДВ, 6.420,00 динара са ПДВ.  

-Најнижа понуђена цена: 5.300,00 динара, без ПДВ-а,  6.360,00 динара, са ПДВ.    

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 5.350,00 динара без ПДВ, 6.420,00 динара са ПДВ.  

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 5.300,00 динара без ПДВ, 6.360,00 динара са ПДВ. 

Уговор је закључен  23.03.2018.  године са добављачем Pro Media d.o.o. , са седиштем у Kикинди, ул. Краља 

Петра I 114,  порески идентификациони број 100579471, матични број 08704210. 

Уговорена вредност: 5.300,00 динара, без ПДВ-а,  6.360,00 динара, са ПДВ.   

 

                 Партија XIII-  Папир за ЕКГ апарат “Schiller AT 1”   

 

-Број поднетих понуда: 2.   

-Највиша понуђена цена: 29.500,00 динара без ПДВ, 35.400,00 динара са ПДВ. 

-Најнижа понуђена цена: 10.500,00 динара без ПДВ, 12.600,00 динара са ПДВ.  

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 29.500,00 динара, без ПДВ-а, 35.400,00 динара, са ПДВ. 

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 29.500,00 динара, без ПДВ-а, 35.400,00 динара, са ПДВ. 

Уговор је закључен  26.03.2018.  године са добављачем SCHILLER D.O.O.  са седиштем у Београду, ул. 

Сићевачка 1,  порески  идентификациони број 20847131, матични број 107663594.  

Уговорена вредност:  29.500,00 динара, без ПДВ-а, 35.400,00 динара, са ПДВ. 

  

                 Партија XIV – Вакутајнер  систем за вађење крви  

-Број поднетих понуда: 3. 

-Највиша понуђена цена: 302.465,00 динара, без ПДВ-а, 357.953,00 динара, са ПДВ. 

-Најнижа понуђена цена: 302.465,00 динара, без ПДВ-а, 357.953,00 динара, са ПДВ.              

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 302.465,00 динара, без ПДВ-а, 357.953,00 динара, са ПДВ. 

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 302.465,00 динара, без ПДВ-а, 357.953,00 динара, са ПДВ. 

Уговор је закључен  28.03.2018.  године са добављачем NeoMedica d.o.o. Булевар Светог Цара Константина 82-

86., 18000 Ниш. порески идентификациони број 101531456, матични број 17290100.  

  Уговорена вредност: 302.465,00 динара, без ПДВ-а, 357.953,00 динара, са ПДВ. 

 

                 Партија XV-  Реагенси за хематолошки анализатор Mindray   BC-30S  

-Број поднетих понуда: 1.   

Понуђена цена: 133.750,00 динара без ПДВ, 160.500,00 динара са ПДВ. 

Уговор је закључен  22.03.2018. године са добављачем Pro Media d.o.o. , 23300 Kикинда, Краља Петра I  114,  

порески идентификациони број 100579471, матични број 08704210.   

Уговорена вредност: 133.750,00 динара, без ПДВ-а, 160.500,00 динара, са ПДВ. 

  

  

                           Партија XVI – Реагенси и раствори за биохемијски анализатор  „Mindray BS 200 E“ 

 

-Број поднетих понуда: 2.   

-Највиша понуђена цена: 617.390,00 динара без ПДВ, 740.868,00 динара са ПДВ.  
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-Најнижа понуђена цена: 461.795,00 динара без ПДВ, 554.154,00 динара са ПДВ. 

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 461.795,00 динара без ПДВ, 554.154,00 динара са ПДВ. 

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 461.795,00 динара без ПДВ, 554.154,00 динара са ПДВ. 

 Уговор је закључен  23.03.2018. године са добављачем Pro Media d.o.o. , са седиштем у Kикинди, ул. Краља 

Петра I 114, порески идентификациони број 100579471, матични број 08704210.   

Уговорена вредност: 461.795,00 динара, без ПДВ-а, 554.154,00 динара, са ПДВ. 

  

                 Партија XVII – Реагенси за електролитни анализатор Easy Lyte plus 
  

-Број поднетих понуда: 1.   

Понуђена цена: 81.545,00 динара без ПДВ, 97.854,00 динара са ПДВ.  

Уговор је закључеен  22.03.2018. године са добављачем SUPERLAB DOO, Милутина Миланковића 25, 11070 

Нови Београд. порески идентификациони број 17051717, матични број 101822498   

 Уговорена вредност: 81.545,00 динара, без ПДВ-а, 97.854,00 динара, са ПДВ. 

 

                                                

                  Партија XVIII- Стоматолошки материјал       

 

-Број поднетих понуда: 2.   

-Највиша понуђена цена: 170.921,18 динара без ПДВ, 205.105,41 динара са ПДВ.     

-Најнижа понуђена цена: 112.242,00 динара без ПДВ, 134.690,40 динара са ПДВ.       

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 112.242,00 динара без ПДВ, 134.690,40 динара са ПДВ.       

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 112.242,00 динара без ПДВ, 134.690,40 динара са ПДВ.      

Уговор је закључен  23.03.2018. године са добављачем NEO YU – DENT d.o.o., са седиштем у Новом Саду, ул. 

Владике Ћирића 27, порески идентификациони број 101651803, матични број  08736871. 

Уговорена вредност: 112.242,00 динара, без ПДВ-а, 134.690,40 динара, са ПДВ. 

  

                 Партија XIX-Санитетски материјал за потребе стоматолошке службе 

  

 -Број поднетих понуда: 4.   

-Највиша понуђена цена: 18.409,50 динара без ПДВ, 21.308,40 динара са ПДВ.      

-Најнижа понуђена цена: 13.873,65 динара без ПДВ, 15.978,38, динара са ПДВ.      

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 13.873,65 динара без ПДВ, 15.978,38, динара са ПДВ.   

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 13.873,65 динара без ПДВ, 15.978,38, динара са ПДВ.   

 Уговор је закључен  26.03.2018. године са добављачем SINOFARM D.O.O. 11160 Београд, ул. Косте Нађа 31.     

порески идентификациони број: 101718592,  матични број: 06927602.  

 Уговорена вредност:  13.873,65 динара, без ПДВ-а,  15.978,38 динара, са ПДВ. 

 

    5. Одлука о додели уговора  за наведене партије донета је дана  16.03.2018. .године.   

    7. Период важења уговора: годину дана 

    

 


