
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.124/12), а у вези са Одлуком о додели уговора ОБВ-01-

997/1 oд 11.02.2015. године 

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

објављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 26/2014 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: Набавка професионалних брзих тестова и другог медицинског 
потрошног материјала за потребе Одељења микробиологије са паразитологијом, по указаној 
потреби, на период до окончања јавне набавке у отвореном поступку, обликована у  двадесет 
две партије.  

Ознака из општег речника набавке: 33600000 - Фармацеутски производи; 33698100 – 
Микробиолошке културе  

Процењена вредност јавне набавке: 1.345.500,00  рсд (без ПДВ-а) укупно за све партије. 

Уговорена вредност јавне набавке: 843.388,50 рсд без ПДВ-а; 1.012.066,20 са ПДВ-ом. 
 
- Yunycom д.о.о. Ресавска 78б, Београд  – за партије бр: 1 и 5; укупна уговорена вредност 
износи 510.786,00 рсд без ПДВ-а;      
 
- Суперлаб д.о.о. Милутина Миланковића 25, Нови Београд – за партију бр: 6, укупна уговорена 
вредност износи 142.296,72 рсд без ПДВ-а; 
  
- Промедиа д.о.о. Краља Петра I бр.114 Кикинда – за партију бр: 18, укупна уговорена вредност 
износи 25.128,00 рсд без ПДВ-а; 
 
- Beohem-3 д.о.о., Трстењакова 9, 11090 Београд – за партије  бр:2 и 3, укупна уговорена 
вредност износи 157.500,00 рсд без ПДВ-а; 
 
- SCOR д.о.о. ул. Светозара Марковића 22, 18000 Ниш – за партије бр: 4, 7 и 17, укупна 
уговорена вредност износи 102.000,00 рсд без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

Број примљених понуда: 8 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.02.2015.г. 

Датум закључења уговора: 27.02.2015.г. 

Период важења уговора:  на период до окончања јавне набавке у отвореном поступку у 2015-тој 
години. 

http://www.zcvaljevo.com/

