
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-

2546/1 од 28.03.2017.године 

Назив и адреса наручиоца: ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО, Синђелићева 62. 

Врста наручиоца: Здравство 

Интернет страница наручиоца: www.zcvaljevo.com 

 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

за јавну набавку мале вредности бр. 06/2017 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: Набавка  материјала за пдржаваое електрп инсталације, впдпвпдне и 

канализаципне мреже, браварскпг материјала и другпг техничкпг материјала за потребе Опште 

болнице Ваљево, према указаној потреби, на период од годину дана. 

Ознака из општег речника набавке:  OРН: 31000000 – Електричне машине, апарати, опрема и 

потрошни материјал и расвета; 34324000 – Точкови, делови и прибор за точкове; 44110000 – 

Грађевински материјал; 44164310 – Цеви и прибор; 44191000 – разни грађевински материјали 

од дрвета; 44192200 – Ексери; 44316400 – Метални производи; 44411000 – Санитарни 

производи; 44500000 – Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге 

Процењена вредност јавне набавке: 3.670.000,00 рсд (без ПДВ-а) укупно за све партије. 

Уговорена вредност јавне набавке:3.600.000,00 рсд укупно за све партије без ПДВ-а; 

4.320.000,00 рсд укупно за све партије са ПДВ-ом. 

 

- Флупелектрп д.п.п., Димитрија Туцпвића бр.31, Ниш -  за партије бр: 1и 2; укупна 

уговорена вредност износи 74.343,00 рсд без ПДВ-а; 

- Велма д.п.п. из Ваљева, Запбилазни пут бб – за партију бр.1.1 и 11; укупна уговорена вредност 

износи 15.797,00 рсд без ПДВ-а; 

- Вема д.п.п., Ђердапска бр.36, Ваљевп - за партију бр.5, 6, 8 и 10; укупна уговорена вредност 

износи 145.448,00 рсд без ПДВ-а; 

- Заједничка ппнуда  Амстел д.п.п. Ваљевп, Карађпрђева брпј 84/3  и СЗТР „Астра галант“ из 
Ваљева, Карађпрђева бр.90- за партију бр.4; укупна уговорена вредност износи 170.994,70 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: 28.03.2017.г. 

Датум закључења уговора: 07.04.2017.г. 

Период важења уговора:  годину дана. 

http://www.zcvaljevo.com/

