
 

 

Дел. бр.: 10/1872 

Датум: 23.12.2015.                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Адреса наручиоца: Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

Врста наручиоца: здравствo 

Врста поступка: отворени поступак 

Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Медицински потрошни (санитетски) материјал / Медицински потрошни материјал 

33140000/  - ЈН бр. 37/2015. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда: 18 

Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понудa:  

Вредност понуде за: партију 1. - 3.142,00 дин без ПДВ-а, партију 2. – 4.350,00 дин без ПДВ-а, партију 3. -82.500,00 дин без ПДВ-а, а најнижа 31.700,00 

дин без ПДВ-а, партију 4. - /, партију 5. – 2.800,00 дин без ПДВ-а, партију 6. - /, партија 7. – 11.160,00 дин без ПДВ-а, партија 8. – 1595,00 дин без 

ПДВ-а, партију 9. – 1.595,00 дин без ПДВ-а, партију 10. – 456.799,50 дин без ПДВ-а, партију 11. – 69.048,00 дин без ПДВ-а, а најнижа 67.500,00 дин 

без ПДВ-а, партију 12. – 44.000,00 дин без ПДВ-а, а најнижа 29.800,00 дин без ПДВ-а, партију 13. – 44.000,00 дин без ПДВ-а, а најнижа 29.800,00 дин 

без ПДВ-а, партију 14. – 320.000,00 дин без ПДВ-а, а најнижа 181.400,00 дин без ПДВ-а, партију 15. - /, партија 16. - /, партија 17.- /, партија 18. - /, 

партија 19.- 169.500,00 дин без ПДВ-а, партију 20. - /, партија 21. - /, партија 22. – 497.770,00 дин без ПДВ-а, партију 23. – 131.150,00 дин без ПДВ-а, 

партију 24. – 227.000,00 дин без ПДВ-а, партију 25. – 284.400,00 дин без ПДВ-а, а најнижа 231.480,00 дин без ПДВ-а, партију 26. 18.000,00 дин без 

ПДВ-а, а најнижа 6.750,00 дин без ПДВ-а, партија 27. – 29.400,00. а најнижа 17.150,00 дин без ПДВ-а, партију 28. – 351.000,00, а најнижа 185.280,00 

дин без ПДВ-а, партију 29. -/, партија 30. - /, партија 31. – 179.400,00 дин без ПДВ-а, партију 32. -/, партију 33. - /, партија 34. -/, партија 35. -/, партија 

36. -/, партија 37. – 140.000,00 дин без ПДВ-а, партију 38. – 16.520,00 дин без ПДВ-а, партију 39. – 1.407,50 дин без ПДВ-а, партију 40. – 13.000,00 дин 

без ПДВ-а, партију 41. – 245.000,00 дин без ПДВ-а, а најнижа 57.500,00, партија 42. – 25.360,00 дин без ПДВ-а, партију 43. - /, партија 44. – 211.710,00 

дин без ПДВ-а, партију 45. -/, партија 46. - 49.500,00 дин без ПДВ-а, партију 47. 71.040,00 дин без ПДВ-а, партију 48. – 234.278,47 дин без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.11.2015. 

Период важења уговора: годину дана 

Уговор je додељен:  

“Layon“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Браће Југовић бр. 7,  

 уговорена вредност 49.500,00 дин. без ПДВ-а, 54.450,00 дин са ПДВ-ом, дана 03.12.2015. 

“Медицина Милошевић“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Далматинска бр. 107,  

 уговорена вредност 156.520,00 дин. без ПДВ-а, 187.824,00 дин са ПДВ-ом, дана 01.12.2015. 

“Eumed“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Љубе Дидића бр. 37,  
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 уговорена вредност 23.900,00 дин. без ПДВ-а, 26.290,00 дин са ПДВ-ом, дана 02.12.2015. 

“PMM Surgical Med“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Пазовачки пут бр 16А,  

 уговорена вредност 10.340,00 дин. без ПДВ-а, 11.973,00 дин са ПДВ-ом, дана 02.12.2015. 

“Neomedica“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Балканска бр 2-1,  

 уговорена вредност 179.400,00 дин. без ПДВ-а, 197.340,00 дин са ПДВ-ом, дана 02.12.2015. 

“Alura med“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Ресавскабр 2-1,  

 уговорена вредност 416.760,00 дин. без ПДВ-а, 458.436,00 дин са ПДВ-ом, дана 02.12.2015. 

“Kibid“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Првомајска бр 8,  

 уговорена вредност 456.799,50 дин. без ПДВ-а, 548.159,40 дин са ПДВ-ом, дана 07.12.2015. 

“Medisal“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Скојевска бр 23,  

 уговорена вредност 810.860,00 дин. без ПДВ-а, 973.032,00 дин са ПДВ-ом, дана 04.12.2015. 

“Laviefarm“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Зрмањска бр 41/1,  

 уговорена вредност 80.500,00 дин. без ПДВ-а, 96.600,00 дин са ПДВ-ом, дана 08.12.2015. 

“TPS Technomed“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Маршала Толбухина бр 3,  

 уговорена вредност 169.500,00 дин. без ПДВ-а, 203.400,00 дин са ПДВ-ом, дана 02.12.2015. 

“Biotec medical“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Вајара  Живојина Лукића бр 3,  

 уговорена вредност 128.100,00 дин. без ПДВ-а, 144.080,00 дин са ПДВ-ом, дана 07.12.2015. 

“Arena meding“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Драгачевска бр 13А,  

 уговорена вредност 497.770,00 дин. без ПДВ-а, 597.324,00 дин са ПДВ-ом, дана 03.12.2015. 

“Olympus“  д.о.о., са седиштем у Београду, улица Ђорђа Станојевиђа бр 12,  

 уговорена вредност 234.278,47 дин. без ПДВ-а, 281.134,16 дин са ПДВ-ом, дана 15.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


