
 

 

Дел. бр.: 10/162 

Датум: 10.02.2016. 

                                                                    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: Добра – Лабораторијски материјал за  Лабораторију за 

клиничку микробиологију, лабараторију за имунологију и проточну цитометрију, биохемијску лабораторију, одељење за 

клиничку патологију /Лабораторијски реагенси 33696500, сви остали нетерапеутски производи – 33695000, разни 

медицински производи – 33690000, реагенси и контрасти - 33696000/ по основу ЈН бр. 45/2015  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда: девет 

Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понудa:  
Вредност понуде по партијама: 

партија 1. - /, 

партија 2. – 19.500,00 дин без ПДВ-а, 18.000,00 дин без ПДВ-а,  

партија 3. – 32.500,00 дин без ПДВ-а, 30.000,00 дин без ПДВ-а, 

партија 4. – 3.600,00 дин без ПДВ-а, 

партија 5. – 1.300,00 дин без ПДВ-а, 1.200,00 дин без ПДВ-а, 

партија 6. – 82.000,00 дин без ПДВ-а,  

партија 7. – /, 

партија 8. – 2.400,00 дин без ПДВ-а, 

партија 9. – /, 

партија 10. – 1.356,00 дин без ПДВ-а,  

партија 11. – 7.012.000,00 дин без ПДВ-а, 1.813.445,00 дин без ПДВ-а, 

партија 12. – 624.470,00 дин без ПДВ-а,  197.750,00 дин без ПДВ-а, 

партија 13. – 6.950,00 дин без ПДВ-а, 6.000,00 дин без ПДВ-а, 
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партија 14. – 2.450,00 дин без ПДВ-а,  

партија 15. – /, 

партија 16. – /, 

партија 17. –/, 

партија 18. -/, 

партија 19. – /, 

партија 20. – /, 

партија 21. – /, 

партија 22. – /, 

партија 23. – /, 

партија 24. – /, 

партија 25. – /, 

партија 26. – 30.400,00 дин без ПДВ-а, 17.480,00 дин без ПДВ-а, 

партија 27. – 2.475,00 дин без ПДВ-а,  

партија 28. – 7.200,00 дин без ПДВ-а,  

партија 29. – /, 

партија 30. – /, 

партија 31. – 78.600,00 дин без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.12.2015. 

Период важења уговора: до испоруке  

Уговор je додељен:  

„Velebit“ д.o.o., Булевар Војводе Степе бр 64, Нови Сад  

Вредност уговора 6.000,00 дин без ПДВ-а, а 7.200,00 дин са ПДВ-ом, дана 11.01.2016.  

„Laviefarm“ д.o.o., Зрмањска бр 41/1/11, Нови Сад  

Вредност уговора 7.012.000,00 дин без ПДВ-а, а 8.414.400,00 дин са ПДВ-ом, дана 12.01.2016.  

„Galen Fokus“ д.o.o., Хаџи Милентијева бр 34, Београд  

Вредност уговора 7.200,00 дин без ПДВ-а, а 8.640,00 дин са ПДВ-ом, дана 11.01.2016 

„Vicor“ д.o.o., Гоце Делчева бр.42,  Нови Београд  

Вредност уговора 131.200,00 дин без ПДВ-а, а 157.440,00 дин са ПДВ-ом, дана 12.01.2016 

„Vivogen“ д.o.o., Мирјевски булевар бр 7д, Београд  

Вредност уговора 78.600,00 дин без ПДВ-а, а 94.320,00 дин са ПДВ-ом, дана 14.01.2016 

„Primax“ д.o.o., Водоводска бр 158 а, Београд  

Вредност уговора 624.470,00 дин без ПДВ-а, а 749.364,00 дин са ПДВ-ом, дана 11.01.2016 



„Superlab“ д.o.o., Милутин Миланковић бр 25, Београд  

Вредност уговора 8.681,00 дин без ПДВ-а, а 10.417,00 дин са ПДВ-ом, дана 12.01.2016 

„Makler“ д.o.o., Београдска бр 39, Београд  

Вредност уговора 3.600,00 дин без ПДВ-а, а 4.320,00 дин са ПДВ-ом, дана 14.01.2016 

„Engel“ д.o.o., Новака Радоњића бр 59, Нови Сад  

Вредност уговора 17.480,00 дин без ПДВ-а, а 20.976,00 дин са ПДВ-ом, дана 11.01.2016 

 

 

 


