
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-

6474/1 од 14.08.2017.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 у отвореном поступку бр. 11/2017 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: Набавка лекова и медицинског потрошног материјала за 

програмвантелесне оплодње у Општој болници Ваљево 

Ознака из општег речника набавке:  33600000 – Фармацеутски производи,  

33140000 – Медицински потрошни материјал 

Процењена вредност јавне набавке: 17.032.772,00 рсд (без ПДВ-а) укупно. 

Уговорена вредност јавне набавке: 15.694.630,00 рсд укупно без ПДВ-а; 18.644.956,00 рсд 

укупно са ПДВ-ом. 

 

Партија бр.1 - Телемед  д.о.о. Београд, ул. Рада Кончара бр.59, уговорена вредност износи 

563.500,00рсд без ПДВ-а; 

 
Партија бр.2 и 6- Магловац д.о.о. Београд, ул. Републичка бр.11,  уговорена вредност за 

Партију 2 износи 1.322.500,00 рсд без ПДВ-а, уговорена вредност за Партију 6 износи 

1.833.980,00 рсд без ПДВ-а; 
   

 
Партија бр.3 – Elta 90 Medical Science d.o.o., Београд,  уговорена вредност износи 

446.600,00рсд без ПДВ-а; 

 
Партија бр.4, 5, 7, 8, 9 и 10- Гален-Фокус   д.о.о. из Београда, ул. Хаџи Милентијева бр.34, 

уговорена вредност за Партију 4 износи 144.500,00 рсд без ПДВ-а, а за Партију број 5 износи 

3.424.750,00 без ПДВ-а, уговорена вредност за Партију 7 износи 1.675.000,00 рсд без ПДВ-а, 

уговорена вредност за Партију 8 износи 5.905.700,00 рсд без ПДВ-а, уговорена вредност за 

Партију 9 износи 180.500,00 рсд без ПДВ-а, уговорена вредност за Партију 10 износи 

197.600,00 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: 14.08.2017.г. 

Датум закључења уговора: 15.08.2017.г. 

Период важења уговора:  годину дана. 

http://www.zcvaljevo.com/

