
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-
10771/1 од 05.11.2018.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. 20/2018 

 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: Набавка средстава за одржавање хигијене подова, зидова и санитарних 

чворова, материјала за стерилизацију инфективног отпада по указаној потреби у Општој 

болници Ваљево, у циљу закључења оквирног споразума, за период од две године. 

Ознака из општег речника набавке:  OРН: 19600000 - Кожни, текстилни, гумени и пластични 

отпад, 33760000 - Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете, 33711900 - Сапуни, 

39800000 - Производи за чишћење и полирање, 44613000 - Велики контејнери, 24316000 - 

Дестилована вода, 14000000 - Рударство, прости метали и пратећи производи.   

Процењена вредност јавне набавке: 23.714.000,00 рсд (без ПДВ-а) укупно за све партије. 

Уговорена вредност јавне набавке: 22.715.704,16 рсд без ПДВ-а укупно за све партије; 
27.258.844,99 рсд са ПДВ-ом укупно за све партије. 
 
Уговори су закључени са следећим понуђачима: 
 
- МГ д.о.о., ул. Бул.Војводе Степе бр.84, Нови Сад – укупна уговорена вредност за партију бр: 2 
и бр:5 износи 4.070.617,00 рсд без ПДВ-а. 
- ДУНАВПЛАСТ д.о.о., ул. Североисточна радна зона бб, Инђија –  укупна уговорена вредност 
за партију бр: 12 износи 863.200,00 рсд без ПДВ-а. 
- ФЛОРА КОМЕРЦ д.о.о., ул. Рајићева бр.55, Београд – укупна уговорена вредност за партије 
бр: 7 и 13, износи 2.443.288,00 рсд без ПДВ-а. 
- Б2М д.о.о., ул. Кружни пут 15в, Лештане, Гроцка – укупна уговорена вредност за партије бр: 
1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15 и 16 износи 11.140.160,16 рсд без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 5 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.11.2018.г. 

Датум закључења уговора: 15.11.2018.г. 

Период важења уговора:  две године. 


