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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: 1.966.327,7 0   динара без ПДВ-а, 2.325.508,24 динара са  ПДВ-ом  
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена  

   

   Предметна набавка је обликована у 22. 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  – Медицински раствори 

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

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

 Партија VII  - Остали санитетски материјал  
ПартијаVIII   - Електроде са гелом за холтер  
Партија IX  - Рентген 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–Средства за дезинфекцију руку и коже                                                                                                  
Партија  XV–Средства за дезинфекцију медицинских површина и инвентара                                                             
Партија  XVI–Средства за дезинфекцију  инструменaта                                                                                                                              
Партија  XVII --  Вакутајнер систем за вађење крви 

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

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

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

 Партија  XXI- Стоматолошки материјал 

 Партија XXII -Санитетски материјал за потребе стоматолошке службе 

 

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

-Број поднетих понуда: 2. 

-Највиша понуђена цена: 514.290,00 динара без ПДВ, 565.719,00 динара са ПДВ,         

-Најнижа понуђена цена: 195.910,00 динара, без ПДВ-а, 217.841,00 динара, са ПДВ, 

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 195.910,00 динара, без ПДВ-а, 217.841,00 динара, са ПДВ,   

 -Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 195.910,00 динара, без ПДВ-а, 217.841,00 динара, са ПДВ, 

Уговор је закључен   17.03.2020. године са добављачем  SINOFARM D.O.O. 11160 Београд, ул. Косте Нађа 
31,порески идентификациони број: 101718592,  матични број: 06927602.  

 Уговорена вредност: 195.910,00 динара, без ПДВ-а, 217.841,00 динара, са ПДВ.  
  

  

                          Партија II-   Завојни материјал  

--Број поднетих понуда: 4.   

-Највиша понуђена цена: 291.361,10 динара без ПДВ, 349.633,68 динара са ПДВ.     
-Најнижа понуђена цена: 155.088,80 динара, без ПДВ-а, 186.106,56  динара, са ПДВ.   
-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 195.373,00 динара без ПДВ, 234.447,60 динара са ПДВ.    
 -Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 155.088,80 динара, без ПДВ-а, 186.106,56  динара, са ПДВ. 

http://www.dzblace.org.rs/
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 Уговор је закључен 17.03.2020. године са добављачем LAVIJA D.O.O., са седиштем у Земуну, ул. Бачка бр.47, 
порески идентификациони број 100102852, матични број 06423272. 

Уговорена вредност:  155.088,80 динара, без ПДВ-а, 186.106,56  динара, са ПДВ.  
  

 

                Партија III- Медицински папир  
-Број поднетих понуда: 1.   

- Понуђена цена: 21.870,00 динара, без ПДВ-а,  26.244,00  динара, са ПДВ.  
Уговор је закључен 17.03.2020.  године са добављачем GROSIS D.O.O.  18000 Ниш, Пантелејска 77,   ,порески 
идентификациони број 100335684, матични број 06233759.      
 Уговорена вредност: 21.870,00 динара, без ПДВ-а,  26.244,00  динара, са ПДВ. 
 

           Партија IV – Медицински раствори. 

 

-Број поднетих понуда: 3.   

-Највиша понуђена цена: 34.080,00 динара без ПДВ, 40.896,00 динара са ПДВ.         
-Најнижа понуђена цена:  24.576,00 динара, без ПДВ-а,  29.491,20 динара, са ПДВ, 
-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 25.428,00 динара без ПДВ, 30.513,60 динара са ПДВ,  

-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 24.576,00 динара, без ПДВ-а,  29.491,20 динара, са ПДВ.    

 Уговор је закључен 08.04.2020. године са добављачем MS GLOBALMEDIC TRADE D.O.O., са седиштем у Н.   
Београду, порески идентификациони број 107790556, матични број 20873108. 
 Уговорена вредност:  25.428,00 динара, без ПДВ-а,  30.513,60 динара, са ПДВ    

   

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

-Број поднетих понуда: 1.   

- Понуђена цена: 7.450,00 динара, без ПДВ-а, 8.195,00 динара, са ПДВ. 
Уговор је закључен 17.03.2020. 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: 7.450,00 динара, без ПДВ-а, 8.195,00 динара, са ПДВ. 
  

                 Партија VI – Траке за гликемију, апарат   „ Contour plus“ 

-Број поднетих понуда: 1.   

- Понуђена цена: 109.330,00 динара, без ПДВ-а, 120.263,00 динара, са ПДВ. 
Уговор је закључен 17.03.2020.  године са добављачем  MEDINIK d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Даничарева 
57., порески идентификациони број 100279686, матични број 07464592.  
Уговорена вредност: 109.330,00 динара, без ПДВ-а, 120.263,00 динара, са ПДВ. 
  

                   Партија VII – Остали санитетски материјал  
-Број поднетих понуда: 1. 

- понуђена цена: 78.681,00 динара, без ПДВ-а,  94.282,00 динара, са ПДВ.  
Уговор је закључен  17.03.2020.  године са добављачем SINOFARM D.O.O. 11160 Београд, ул. Косте Нађа 31. 
порески идентификациони број: 101718592,  матични број: 06927602.  

Уговорена вредност:  78.681,00 динара, без ПДВ-а,  94.282,00 динара, са ПДВ. 
               

                    Партија VIII –  Електроде са гелом за хотлер  

-Број поднетих понуда: 1. 

Понуђена цена: 13.170.00 динара, без ПДВ-а, 15.804,00 динара, са ПДВ.  
Уговор је закључен 17.03.2020. године са добављачем добављачем GROSIS D.O.O.  18000 Ниш, Пантелејска 77,   

,порески идентификациони број 100335684, матични број 06233759.    

 Уговорена вредност: 13.170.00 динара, без ПДВ-а, 15.804,00 динара, са ПДВ.  
   

                 Партија IX – Рендген Материјал  
-Број поднетих понуда: 2.   

-Највиша понуђена цена: 146.530,00 динара без ПДВ, 175.836,00 динара са ПДВ. 
-Најнижа понуђена цена: 143.500,00 динара, без ПДВ-а, 172.200,00 динара, са ПДВ. 
-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 146.530,00 динара без ПДВ, 175.836,00 динара са ПДВ.  
-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 143.500,00 динара, без ПДВ-а, 172.200,00 динара, са ПДВ.   
 Уговор је закључен 17.03.2020. године са добављачем „Велтас“ д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Мије 
Ковачевића  бр 10, порески идентификациони број 100209154, матични број 17174312.  
Уговорена вредност: 143.500,00 динара, без ПДВ-а, 172.200,00 динара, са ПДВ.  
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                  Партија X – Хемикалије  
-Број поднетих понуда: 1.   

- понуђена цена: 32.289,50 динара, без ПДВ-а, 38.747,40 динара, са ПДВ.  
 Понуђач NOVA-GROSIS DOO Niš, 18000 Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21., порески идентификациони 
број: 106607945,  матични број: 20642823 је одбио да потпише уговор. Дана 17.03.2020. године понуђачу је послат 
уговор на потпис.На захтев наручиоца од 07.04.2020. године да достави потписане уговоре понуђач је истог дана 
обавестио наручиоца да није добио уговоре послате поштом. Дана 08.04.2020. годнине понуђачу су послати уговори 
поштом и електронским путем са захтевом да потписане уговоре електронским путем достави наручиоцу најкасније 
до 09.04.2020. године до 12.30 часова и да уколико не поступи на наведени начин сматраће се да је одустао од 
закључења уговора. У остављеном року понуђач није доставио потписане уговоре па се сматра да је одустао од 
закључења уговора. 
 

          Партија XI- Лабораторијскo стакло и пластика   
-Број поднетих понуда: 2.   

Највиша понуђена цена: 18.084,75 динара без ПДВ, 21.701,70 динара са ПДВ.     
-Најнижа понуђена цена: 13.428,60 динара, без ПДВ-а, 16.114,32   динара, са ПДВ. 
-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 18.084,75 динара без ПДВ, 21.701,70 динара са ПДВ.      
-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 13.428,60 динара, без ПДВ-а, 16.114,32   динара, са ПДВ.                                 
Уговор је закључен 17.03.2020.   године са добављачем SUPERLAB DOO, Милутина Миланковића 25, 11070 
Нови Београд. порески идентификациони број 17051717, матични број 101822498. 
Уговорена вредност: 13.428,60 динара, без ПДВ-а, 16.114,32   динара, са ПДВ.  

  

                 Партија XII-  Тест траке  за урине 

-Број поднетих понуда: 2.   

-Највиша понуђена цена: 23.500,00 динара без ПДВ, 28.200,00 динара са ПДВ.  
-Најнижа понуђена цена: 4.880,00 динара, без ПДВ-а,  5.856,00   динара, са ПДВ. 
-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 4.880,00 динара, без ПДВ-а,  5.856,00   динара, са ПДВ.   
-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 4.880,00 динара, без ПДВ-а,  5.856,00   динара, са ПДВ.  
Уговор је закључен  17.03.2020. године са добављачем SUPERLAB DOO, Милутина Миланковића 25, 11070 Нови 
Београд. порески идентификациони број 17051717, матични број 101822498.    
Уговорена вредност: 4.880,00 динара, без ПДВ-а,  5.856,00   динара, са ПДВ. 
 

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

 

-Број поднетих понуда: 2.   

-Највиша понуђена цена: 21.500,00 динара без ПДВ, 25.800,00 динара са ПДВ. 
-Најнижа понуђена цена: 12.487,50 динара без ПДВ, 14.985,00 динара са ПДВ.  
-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 21.500,00 динара без ПДВ, 25.800,00 динара са ПДВ.  
-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 21.500,00 динара без ПДВ, 25.800,00 динара са ПДВ.  
Уговор је закључен  20.03.2020.  године са добављачем SCHILLER D.O.O.  са седиштем у Београду, ул. 
Сићевачка 1,  порески  идентификациони број 20847131, матични број 107663594.  

Уговорена вредност: 21.500.00 динара, без ПДВ-а, 25.800,00 динара, са ПДВ.  
  

                 Партија XIV – Средства за дезинфекцију руку и коже  

-Број поднетих понуда: 1. 

- понуђена цена: 13.824.00 динара, без ПДВ-а, 16.588,80 динара, са ПДВ. 
Уговор је закључен 17.03.2020.  године са добављачем GROSIS D.O.O.  18000 Ниш, Пантелејска 77, порески 
идентификациони број 100335684, матични број 06233759.     
 Уговорена вредност: 13.824.00 динара, без ПДВ-а, 16.588,00 динара, са ПДВ. 
 

 Партија XV-  Средства за дезинфекцију медицинских површина и инвентара 

-Број поднетих понуда: 2.   

-Највиша понуђена цена: 13.200,00 динара без ПДВ, 15.840,00 динара са ПДВ.  
-Најнижа понуђена цена: 12.499,20 динара, без ПДВ-а, 14.999,04 динара, са ПДВ. 
-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 12.499,20 динара, без ПДВ-а, 14.999,04 динара, са ПДВ.. 
-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 12.499,20 динара, без ПДВ-а, 14.999,04 динара, са ПДВ. 

Уговор је закључен 17.03.2020.   године са добављачем FARMALOGIST d.o.o., са седиштем у Београду, 
Миријевски булевар бр. 3, порески идентификациони број 100270693, матични број 17408933.  .    
Уговорена вредност: 12.499,20 динара, без ПДВ-а, 14.999,04 динара, са ПДВ. 
 

                           Партија XVI – Средства за дезинфекцију инструмената   
-Број поднетих понуда: 1. 
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- понуђена цена: 17.000.00 динара, без ПДВ-а, 20.400,00 динара, са ПДВ.    
Уговор је закључен 17.03.2020.  године са добављачем GROSIS D.O.O.  18000 Ниш, Пантелејска 77, порески 
идентификациони број 100335684, матични број 06233759.     
  Уговорена вредност: 17.000.00 динара, без ПДВ-а, 20.400,00 динара, са ПДВ.  
 

                           Партија XVII – Вакутајнер систем за вађење крви    
-Број поднетих понуда: 2. 

-Највиша понуђена цена: 279.065,00 динара, без ПДВ-а, 329.733,00 динара, са ПДВ. 
-Најнижа понуђена цена: 279.065,00 динара, без ПДВ-а, 329.733,00 динара, са ПДВ.              

-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 279.065,00 динара, без ПДВ-а, 329.733,00 динара, са ПДВ.  
-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 279.065,00 динара, без ПДВ-а, 329.733,00 динара, са ПДВ.   
Уговор је закључен 17.03.2020.  године са добављачем NeoMedica d.o.o., са седиштем у Нишу, ул. Булевар Светог 
Цара Константина 82-86, порески идентификациони број 101531456, матични број 17290100.    
 Уговорена вредност: 279.065,00 динара, без ПДВ-а, 329.733,00 динара, са ПДВ. 
 

                           Партија XVIII – Реагенси за хематолошки анализатор  „Mindray BC 30 S“ 

-Број поднетих понуда: 1.   

- понуђена цена: 135.665,00 динара, без ПДВ-а, 162.798,00 динара, са ПДВ  
Уговор је закључен 17.03.2020.  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: 135.665,00 динара, без ПДВ-а, 162.798,00 динара, са ПДВ. 
 

  

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

-Број поднетих понуда: 1.   

- понуђена цена: 522.835,00 динара, без ПДВ-а, 627.402,00 динара, са ПДВ.    
 Уговор је закључен 17.03.2020.  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: 522.835,00 динара, без ПДВ-а, 627.402,00 динара, са ПДВ.   
           

                 Партија XX – Реагенси за електролитни анализатор „Easy Lyte plus“  

-Број поднетих понуда: 1.   

Понуђена цена: 108.590,00 динара, без ПДВ-а,  130.308,00   динара, са ПДВ.  
Уговор је закључеен  17.03.2020. године са добављачем SUPERLAB DOO, Милутина Миланковића 25, 11070 

Нови Београд. порески идентификациони број 17051717, матични број 101822498   
 Уговорена вредност: 108.590,00 динара, без ПДВ-а,  130.308,00   динара, са ПДВ. 
                    

                  Партија XXI- Стоматолошки материјал       

-Број поднетих понуда: 1.   

- понуђена цена: 76.740,00 динара, без ПДВ-а,  92.088,00 динара, са ПДВ.  
Уговор је закључен 17.03.2020.  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: 76.740,00 динара, без ПДВ-а,  92.088,00 динара, са ПДВ. 
  

                 Партија XXII-Санитетски материјал за потребе стоматолошке службе 

  

 -Број поднетих понуда: 4.   

-Највиша понуђена цена: 18.997,00 динара без ПДВ, 22.290,90 динара са ПДВ.      
-Најнижа понуђена цена: 10.725,10 динара, без ПДВ-а, 12.545,12  динара, са ПДВ.           
-Највиша понуђена цена  код прихватљивих понуда: 18.997,00 динара без ПДВ, 22.290,90 динара са ПДВ.       
-Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 10.725,10 динара, без ПДВ-а, 12.545,12  динара, са ПДВ.            
 Уговор је закључен 17.03.2020.  године са добављачем SINOFARM D.O.O. 11160 Београд, ул. Косте Нађа 31.     
порески идентификациони број: 101718592,  матични број: 06927602.  

 Уговорена вредност:  10.725,10 динара, без ПДВ-а, 12.545,12  динара, са ПДВ.          

    5. Одлука о додели уговора  за наведене партије донета је дана  11.03.2020. године, осим за партију XIII, која је 
донета 14.03.2020. године.                                                                                                                                                                                
    6. Период важења уговора: годину дана 

     

 


