
На основу члана 55. став 1. тачка 8. , члана 57. став 1. и члана 116. став 1.) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.68/2015), а у вези са Одлуком о додели уговора ОБВ-01-
908/1 од 04.02.2020.године 

Назив и адреса наручиоца: ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО, Синђелићева 62. 
Врста наручиоца: Здравство 
Интернет страница наручиоца: www.obvaljevo.com 
 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку бр. 01/2020 

у преговарачком поступку без објављивања јавног позива према Чл.36. Ст.1. Тч.1 

 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: Набавка потрошног медицинског материјала од гуме и пластике, 
рентген филмова, завојног материјала, хемикалија, средстава за дезинфекцију и препарати за 
ентералну исхрану, по указаној потреби, на период од годину дана. 

Ознака из општег речника набавке:  OРН: 33140000 - Медицински потрошни материјал, 
33600000-Фармацеутски производи 

Процењена вредност јавне набавке: 1.397.614,40,00 рсд (без ПДВ-а) укупно за све партије. 

Уговорена вредност јавне набавке: 1.163.358,12 рсд без ПДВ-а укупно за све партије; 
1.356.669,74 рсд са ПДВ-ом укупно за све партије. 
 
Уговори су закључени са следећим понуђачима: 
 
- Интерекс д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад  – укупна уговорена вредност за партију бр: 
58 износи 449.280,00 рсд без ПДВ-а. 
- B.Braun Adria RSRB д.о.о., ул. Ђорђа Станојевића бр.14, Нови Београд –  укупна уговорена 
вредност за партију бр: 61 износи 432.960,00 рсд без ПДВ-а. 
-  Апотека «Београд» Београд д.о.о., ул. Велимира Бате Живоиновића бр.16/4, Београд – 
укупна уговорена вредност за партије бр: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 износи 
203.358,12 рсд без ПДВ-а. 
- Neomedica д.о.о., ул. Балканска бр.2,  Београд –  укупна уговорена вредност за партију бр: 62 
износи 192.000,00 рсд без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 4 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  Нема 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.02.2020.г. 

Датум закључења уговора: 07.02.2020.г. 

Период важења уговора:  годину дана. 


