
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-
10981/1 од 24.12.2018.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. 23/2018 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: Набавка производа који служе за исхрану болесника у Општој болници 

Ваљево, за период од годину дана. 

Ознака из општег речника набавке:  OРН: 15000000- Храна, пиће, дуван и остали производи 

Процењена вредност јавне набавке: 36.036.000,00 рсд (без ПДВ-а) укупно за све партије. 

Уговорена вредност јавне набавке: 27.420.285,00 рсд без ПДВ-а укупно за све партије; 
31.123.248,78 рсд са ПДВ-ом укупно за све партије. 
 
Уговори су закључени са следећим понуђачима: 
 
- ЕУРОПРОМ д.о.о., ул. Лукавац бб, Дивци, Ваљево – укупна уговорена вредност за партије бр: 
2, 3, 5, 6, 7, 8.1, 11, 13, 14, 15,  износи 17.923.748,04 рсд без ПДВ-а. 
- ПАЛАНКА ПРОМЕТ д.о.о  Смедеревска Паланка, Змај Јовина бр.14 –  укупна уговорена 
вредност за партију бр: 4 износи 2.368.800,00 рсд без ПДВ-а. 
- Кланица, прерада меса и трговина НЕДЕЉКОВИЋ, ул. Змај Јовина бр.13, Шашинци – укупна 
уговорена вредност за партију бр: 9, износи 4.172.292,00 рсд без ПДВ-а. 
- ПРИНЦИПАЛ ДУО д.о.о., Ђакона Авакума бб, Чачак – укупна уговорена вредност за партију 
бр: 10 износи 2.027.520,00 рсд без ПДВ-а. 
- ЛИНИЛЕД д.о.о., ул. Заобилазни пут бб, Ваљево – укупна уговорена вредност за партију бр: 8 
износи 458.640,00 рсд без ПДВ-а. 
- Пољупривредно газдинство Вујић Мирослав, ул. Љубе Ковачевића бр.29, Ваљево – укупна 
уговорена вредност за партију бр: 12 износи 936.000,00 рсд без ПДВ-а. 
 

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

Број примљених понуда: 11 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.12.2018.г. 

Датум закључења уговора: 10.01.2019.г. 

Период важења уговора:  годину дана. 


