
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-01-897/1 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 отвореном поступку јавне набавке бр. 27/2014 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: Набавка лекова са листе за које РФЗО не спроводи  централизовану 
јавну набавку према Уредби о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке (Сл.Гласник Рс 119/14), по потреби, обликована у  осамнаест 
партија 

Ознака из општег речника набавке: 33600000 – Фармацеутски производи  

Процењена вредност јавне набавке: 55.711.238,00 рсд (без ПДВ-а) укупно за све партије. 

Уговорена вредност јавне набавке: 41.885.689,00 рсд без ПДВ-а; 46.074.257,90 са ПДВ-ом. 
 
- Фармалогист д.о.о. Миријевски булевар 3, Београд – за партије бр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 
13 укупна уговорена вредност износи 2.999.697,90 рсд без ПДВ-а;      
 
- Eco Trade BG д.о.о. Страхињића Бана 3, Ниш – за партије бр: 10 и 11 укупна уговорена 
вредност износи 443.787,00 рсд без ПДВ-а; 
 
- Pharma Swiss д.о.о. Батајнички друм 5а, Београд  – за партије бр: 14 и 15, укупна уговорена 
вредност износи 253.047,72 рсд без ПДВ-а; 
 
- Phoenix Pharma д.о.о. Боре Станковића 2, Београд  – за партију бр: 16, укупна уговорена 
вредност износи 142.296,72 рсд без ПДВ-а; 
  
- B.Braun Adria RSRB д.о.о. Ђорђа Станојевића 14, Нови Београд  – за партије бр17 и 18, укупна 
уговорена вредност износи 858.932,00 рсд без ПДВ-а; 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 7 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.02.2015.г. 

Датум закључења уговора: 12.03.2015.г. 

Период важења уговора:  годину дана. 

http://www.zcvaljevo.com/

