
                                Обавештење о закљученом уговору 

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

www.dzzemun.org.rs 

Ампулирани лекови ЈН МВ обликована по партијама 41/13 

Назив и ознака из општег речника набавки:  33692000 медицински раствори 

Партија 1- Interferon alfa za 3 m.i.j. 

Уговорена вредност:134.636,00 без ПДВ-а, 145.406,92 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 3 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 147.441,00 а најнижа 134.636,00 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 147.441,00 а најнижа 

134.636,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:18.09.2013 године 

Датум закључења уговора: 04.10.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Фармалогист доо, Миријевски булевар бр 3 ,Београд 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

 

Партија 2- Hidroksokobalamin 5x1ml(OHB 12) 

Уговорена вредност:491.250,00 без ПДВ-а, 530.550,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 3 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 511.125,00 а најнижа 491.250,00 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 511.125,00 а најнижа 

491.250,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:18.09.2013 године 

Датум закључења уговора: 04.10.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Ерма, Аутопут за Нови Сад бр 96 ,Београд-Земун 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 
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 Партија 4- Sandostatin lar 30mg 

Уговорена вредност: 691.518,00 без ПДВ-а, 746.839,44 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 2 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 705.663,00 а најнижа 691.518,00 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 705.663,00 а најнижа 

691.518,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:18.09.2013 године 

Датум закључења уговора:04.10.2013 године 

Основни подаци о добавњачу: Ерма, Аутопут за Нови Сад бр 96 ,Београд-Земун 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци   

                                                                                                                                                   

 Партија 5- Metilprednizolon  15x40mg 

Уговорена вредност: 462.000,00 без ПДВ-а, 498.960,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 2 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 472.100,00 а најнижа 462.000,00 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 472.100,00 а најнижа 

462.000,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:18.09.2013 године 

Датум закључења уговора: 08.10.2013 године 

Основни подаци о добавњачу: Medicom доо, Поцерска бр 3 ,Шабац 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

 


