
                                Обавештење о закљученом уговору 

Наручиоц: Дом здравља Земун,Раде Кончара 46, Земун,интернет страница  

www.dzzemun.org.rs 

Набавка услуга,одржавање и поправка медицинске опреме 18/13 

Назив и ознака из општег речника набавки:50400000- 50400000 - Услуге ппправке и пдржаваоа 

медицинске и прецизне ппреме 

 Партија 1-Медицински апарати у служби физикалне медицине Elektronic Design Medical 

Уговорена вредност:46.000,00 без ПДВ-а,55.200,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 3 

Највиша понуђена цена 60.000,00 а најнижа 46.000,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:TaurunumMedActive, Гробљанска 6,Београд-Добановци 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

 

Партија 2-Медицински апарати у служби физикалне медицине  

Уговорена вредност:49.000,00 без ПДВ-а,58.800,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 3 

Највиша понуђена цена 90.000,00 а најнижа 49.000,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:TaurunumMedActive, Гробљанска 6,Београд-Добановци 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 
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Партија 3-ЕКГ апарати и дефибрилатори  

Уговорена вредност:62.500,00 без ПДВ-а,75.000,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 5 

Највиша понуђена цена 100.000,00 а најнижа 62.500,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Medipro MPM,Снежане Хрепевник 32,Београд 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 4-Стерилизатори  

Уговорена вредност:37.500,00 без ПДВ-а,45.000,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 5 

Највиша понуђена цена 54.000,00 а најнижа 37.500,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Medipro MPM,Снежане Хрепевник 32,Београд 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 6-Апарати у служби медицине рада 

Уговорена вредност:23.400,00 без ПДВ-а,28.080,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 1 

Највиша понуђена цена 23.400,00 а најнижа 23.400,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:MC Compani,Задругарска бб,Београд-Земун 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 



Партија 7- Апарати на РТГ служби  

Уговорена вредност:26.000,00 без ПДВ-а,31.200,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 2 

Највиша понуђена цена 85.000,00 а најнижа 26.000,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:TaurunumMedActive,Гробљанска 6,Београд-Добановци 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 8- УЗ апарати на РТГ служби-Toshiba SSA  

Уговорена вредност:46.800,00 без ПДВ-а,56.160,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 2 

Највиша понуђена цена 52.000,00 а најнижа 46.800,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Medisal doo,Скојевска 23,Београд-Сурчин 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 9- УЗ апарат на РТГ служби-Logiq 180  

Уговорена вредност:26.800,00 без ПДВ-а,32.160,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 3 

Највиша понуђена цена 90.000,00 а најнижа 26.800,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Medisal doo,Скојевска 23,Београд-Сурчин 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 



Партија 10 Aпарати у служби за гинекологију  

Уговорена вредност:46.800,00 без ПДВ-а,56.160,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 3 

Највиша понуђена цена 100.000,00 а најнижа 46.800,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Medisal doo,Скојевска 23,Београд-Сурчин 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 11-Тензиометри и остало 

Уговорена вредност:82.400,00 без ПДВ-а,98.880,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 2 

Највиша понуђена цена 98.880,00 а најнижа 82.400,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.06.2013 године 

Датум закључења уговора:15.06.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:MC Compani,Задругарска бб,Београд-Земун 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

 


