
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-
5111/1 од 20.06.2018.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. 09/2018 

 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: Заједнички материјал за дијализу у складу са прописима којима се 

уређују стандарди материјала за дијализу и набавка потрошног материјала за хемодијализу по 

типу машина – за HD машине Nipro Surdialtm-X произвођача „Nipro Corporation Japan“. 

Ознака из општег речника набавке:  OРН: 33181500 – потрошни материјал за лечење бубрежне 

инсуфицијенције 

Процењена вредност јавне набавке: 55.091.679,00 рсд (без ПДВ-а) укупно за све партије. 

Уговорена вредност јавне набавке: 37.464.760,00 рсд без ПДВ-а укупно за све партије; 
41.456.756,00 рсд са ПДВ-ом укупно за све партије. 
 
Уговори су закључени са следећим понуђачима: 
 
- Fresenius Medical Care Srbija д.о.о., ул. Београдски пут бб, Вршац – укупна уговорена вредност 
за партије бр: 1, 3, 4, 5, 11 и 12 износи 10.810.080,00 рсд без ПДВ-а. 
- НИПРО МЕДИКАЛ д.о.о., ул. Баштованска бб, Београд –  укупна уговорена вредност за 
партије бр: 2, 6, 14, 15, 16, 17 и 18 износи 21.013.440,00 рсд без ПДВ-а. 
- ОМНИ МЕДИКАЛ д.о.о., ул. Ауто-пут 13, блок 53, Нови Београд –  укупна уговорена 
вредност за партију бр: 9 износи 856.320,00 рсд без ПДВ-а. 
- ФАРМАЛОГИСТ д.о.о., ул. Миријевски булевар бр.3, Београд –  укупна уговорена вредност 
за партију бр: 8 износи 4.515.120,00 рсд без ПДВ-а. 
- ССАМАКС д.о.о., ул. Војводе Степе бр.496е, Београд –  укупна уговорена вредност за партију 
бр: 10 износи 243.000,00 рсд без ПДВ-а. 
 

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

Број примљених понуда: 9 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.06.2018.г. 

Датум закључења уговора: 04.07.2018.г. 

Период важења уговора:  годину дана. 


