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Здравствена установаЗдравствена установа

Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста предмета: за Набавку потрошног материјала за Галенску лабораторију, ЈНМВ 07 / 
2016, укупне процењене вредности од 3.643.640,00 динара.

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о јавним 
набавкама

Набавка је подељена по партијама 

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
33140000 – Медицински потрошни материјал 

Уговор се закључује за:
Набавку потрошног материјала за Галенску лабораторију, ЈНМВ 07 / 2016

Уговорна вредност: 
- Уговор за Набавку потрошног материјала за Галенску лабораторију,, ЈНМВ 07 / 2016, у 

износу од 3.643.640,00 динара, и 4.372.368,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 13.

Партија I – потрошни материјал за реверзну осмозу

Понуђена цена: 
- Највиша: 943.000,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 943.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 943.000,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 943.000,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Cl Studio Pulsar“ Београд, Сарајевска 73/III/9

Матични број: 17461796
ПИБ: 100334157

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

http://www.apotekanis.co.rs/


Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија II - потрошни материјал за мембранску филтрацију-филтри

Понуђена цена: 
            Највиша: 751.569,50 динара без ПДВ-а.
            Најнижа:  249.600,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
            Највиша: 751.569,50 динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 304.970,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Суперлаб Београд, Милутина Миланковића 25

          Матични број: 17051717
           ПИБ: 101822498

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора. 

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија III - потрошни материјал за мембранску филтрацију-предфилтри

Понуђена цена: 
           Највиша: 27.250,00 динара без ПДВ-а.

                 Најнижа: 8.150,00динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   
            Највиша: 27.250,00 динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 8.150,00динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 



Г-2 доо Београд, Цара Душана 268 и

         Матични број: 20413832
         ПИБ: 105630278

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија IV - потрошни материјал за рад у стерилном блоку

Понуђена цена: 
- Највиша: 141.405,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 141.405,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 141.405,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 141.405,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
СИНОФАРМ доо, ул. Косте Нађа 31, Звездара, Београд 

Матични број: 06927602
ПИБ: 101718592

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија V - потрошни материјал за заптивање

Понуђена цена: 
- Највиша: 17.752,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 17.752,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 17.752,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 17.752,00 динара без ПДВ-а.



Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
ЕСЕНСА доо, ул. Вилине Воде бб,  Палилула, Београд, 

Матични број: 20272452
ПИБ: 104928059

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија VI - потрошни материјал за прање и одржавање хигијене

Понуђена цена: 
         Највиша: 147.330,00 динара без ПДВ-а.
          Најнижа:  90.660,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 90.660,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 90.660,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Нова Гросис доо, ул. Носиоци Карађорђеве Звезде 21, Палилула, Ниш

Матични број: 20642823
ПИБ:             106607945

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.



Партија VII - потрошни материјал за прање, одмашћивање и дезинфекцију опреме за 
производњу

Понуђена цена: 
- Највиша: 195.700,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 195.700,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 195.700,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 195.700,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
         Топхеми Меолаб доо, ул. Змај Огњеног Вука 2, Београд, 

Матични број: 20082054
ПИБ: 104045566

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија VIII - потрошни материјал за стабилизацију галенских лекова

Понуђена цена: 
            Највиша: 494.643,00  динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 128.530,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
            Највиша:  280.706,00  динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 128.530,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Кефо доо, ул. Бачка 1у, Земун, Београд

         Матични број: 20302216
ПИБ: 105046072

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.



Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија IX - потрошни материјал за конзервирање фармацеутских препарата

Понуђена цена: 
            Највиша: 31.280,00  динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 25.706,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 31.280,00  динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 25.706,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Кефо доо, ул. Бачка 1у, Земун, Београд

         Матични број: 20302216
ПИБ: 105046072

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија X - потрошни материјал за регенерацију

Понуђена цена: 
            Највиша: 748.100,00  динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 315.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 315.000,00динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 315.000,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године



Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Нова Гросис доо, ул. Носиоци Карађорђеве Звезде 21, Палилула, Ниш

Матични број: 20642823
ПИБ:             106607945

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија XI - потрошни материјал за израду стерилне воде

Понуђена цена: 
- Највиша: 14.950,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 14.950,00динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша:  14.950,00динара без ПДВ-а.
- Најнижа:  14.950,00динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
ЕСЕНСА доо, ул. Вилине Воде бб,  Палилула, Београд, 

Матични број: 20272452
ПИБ: 104928059

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија XII - картонска амбалажа - терцијална амбалажа

Понуђена цена: 
- Највиша:  434.000,00 динара без ПДВ-а.



- Најнижа:  434.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша:  434.000,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа:  434.000,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
        Спектар Ниш, ул. Топонички пут бб,Црвени Крст, Ниш

Матични број: 07368917
ПИБ: 100334204

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија XIII - реагенси за лабораторију за контролу квалитета - органси растварачи

Понуђена цена: 
            Највиша: 16.194,00 динара без ПДВ-а.

                  Најнижа:  13.156,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
           Највиша: 16.194,00 динара без ПДВ-а.
           Најнижа: 13.156,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Нова Гросис доо, ул. Носиоци Карађорђеве Звезде 21, Палилула, Ниш

Матични број: 20642823
ПИБ:             106607945

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 



овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија XIV - реагенси за лабораторију за контролу квалитета – киселине

Понуђена цена: 
            Највиша: 12.635,09  динара без ПДВ-а.

- Најнижа:   2.967,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
            Највиша:  3.257,00 динара без ПДВ-а.

- Најнижа:  2.967,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Суперлаб Београд, Милутина Миланковића 25

          Матични број: 17051717
           ПИБ: 101822498
Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија XV - реагенси за лабораторију за контролу квалитета - чврсте супстанце

Понуђена цена: 
           Највиша: 17.250,32 динара без ПДВ-а.

                 Најнижа:   5.424,20динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 5.424,20 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 5.424,20 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Суперлаб Београд, Милутина Миланковића 25

          Матични број: 17051717



           ПИБ: 101822498

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.
. 

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија XVI - реагенси за лабораторију за контролу квалитета – титривали

Понуђена цена: 
            Највиша: 30.265,00 динара без ПДВ-а.

- Најнижа:        20.297,81динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
            Највиша: 30.265,00 динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 20.297,81динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
          Уни Хем доо,Страхињића Бана 44, Стари Град, Београд,

           Матични број: 17167677
  ПИБ: 100052572

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија XVII - реагенси за лабораторију за контролу квалитета - стандардни раствори

Понуђена цена: 
            Највиша: 23.387,00 динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 21.036,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
            Највиша: 23.387,00 динара без ПДВ-а.



- Најнижа: 21.036,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Кефо доо, ул. Бачка 1у, Земун, Београд

         Матични број: 20302216
ПИБ: 105046072

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 
повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија XVIII - потрошни материјал за контролу процеса стерилизације

Понуђена цена: 
            Највиша: 6.975,00 динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 3.645,33 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
            Највиша: 6.975,00 динара без ПДВ-а.

- Најнижа: 3.645,33  динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
 Суперлаб Београд, Милутина Миланковића 25

          Матични број: 17051717
           ПИБ: 101822498

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  Измене  и  допуне  текста  Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се  усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода  за  статистику  Републике  Србије  прешао  укупно  5%.У  случају  прихватања 



повећења  – смањења  цене  одређеног  производа  од  стране  уговорних  страна,  уследиће 
закључење Анекса уговора.

Партија XIX  - потрошни материјал за блок

Понуђена цена: 
- Највиша: 17.877,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 17.877,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
- Највиша: 17.877,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 17.877,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не 
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 832. од 20. 06. 2016. године

Датум закључења уговора: 28. 06 2016. године

1) Основни подаци о добављачу: 
Кефо доо, ул. Бачка 1у, Земун, Београд

         Матични број: 20302216
ПИБ: 105046072

Период важења уговора: Уговор  важи до испуњења уговорних обавеза односно  годину дана од 
дана потписиавања уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора: Измене и допуне текста Уговора 
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Цене добара 
дате у образцу понуде су фиксне и не могу се мењати док траје важност  понуде , а након истека 
овог периода могу се усклађивати – мењати само уколико је раст или пад цена на мало према 
подацима Завода за статистику Републике Србије прешао укупно 5%.У случају прихватања 
повећења – смањења цене одређеног производа од стране уговорних страна, уследиће 
закључење Анекса уговора.

 АПОТЕКА НИШ
    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

   ЈНМВ 07 / 2016


