
  
 Дел. бр.: 10/34 

Датум: 15.01.2014 

                     

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: здравство 

Врста поступка: отворени поступак 

Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Добра – 

Оксигенатори,  јединице за вантелесни крвоток  (ЈН-56/2013) 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: четири 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

   Најнижа и највиша 

понуђена цена без 

ПДВ-а 

Најнижа и највиша 

понуђена цена без ПДВ-а 

код прихватљивих понуда 

   Denta BP Pharm Denta BP Pharm 

Р.б Назив производа Кол. Јед. 

m. 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена без ПДВ-а 

1 Neonatalni oksigenator 

protoka do 700 ml/min 

(statičkog prajming 

volumena oksigenatora 

do 32 ml) sa 

odgovarajućim 

neonatalnim setom (¼- 

3/16 ), konektorom za 

10 kom 75.000,00 75.000,00 



kontinuirano praćenje 

saturacije hemoglobina 

i hematokrita na 

venskoj liniji ( CDI  

100) sa odgovarajućim 

neonatalnim 

hemofilterom. 

 Укупна вредност 

партије без ПДВ-а 

  750.000,00 750.000,00 

    Дијагфарм Дијагфарм 

2 Neonatalni/ infant 

oksigenator protoka do 

1500 ml/min (statičkog 

prajming volumena 

oksigenatora do 44  ml) 

sa odgovarajućim 

neonatalnim setom (¼- 

¼ ), konektorom za 

kontinuirano praćenje 

saturacije hemoglobina 

i hematokrita na 

venskoj liniji ( CDI  

100) sa odgovarajućim 

neonatalnim 

hemofilterom 

40 kom 55.847,00 55.847,00 

 Укупна вредност 

партије без ПДВ-а 

  2.233.880,00 2.233.880,00 

    Бимед Бимед 

3 Infant/ pedijatrijski  

oksigenator do 

2000ml/min (statičkog 

prajming volumena 

oksigenatora do 49  ml) 

sa odgovarajućim infant 

setom linija (¼- ¼) i ( 

¼ -3/8),  konektorom za 

kontinuirano praćenje 

saturacije hemoglobina 

i hematokrita na 

venskoj liniji (CDI 100) 

40 kom 63.595,00 63.595,00 

 Укупна вредност   2.543.800,00 2.543.800,00 



партије без ПДВ-а 

    Denta BP 

Pharm 

Дијагфарм Denta BP 

Pharm 

Дијагфарм 

4 Adultni oksigenator do 

5000 ml/ min i više, 

statičkog prajming 

volumena oksigenatora 

od 150ml i više) sa 

odgovarajućim 

pedijatrijskim setom 

linija i konektorom za 

kontinuirano praćenje 

saturacije hemoglobina 

i hematokrita na 

venskoj liniji (CDI 100) 

20 kom 44.600,00 45.282,00 44.600,00 45.282,00 

 Укупна вредност 

партије без ПДВ-а 

  892.000,00 905.640,00 892.000,00 905.640,00 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.12.2013 

Период важења уговора: годину дана 

Уговор je додељен:  

  
„Denta BP Phram“, Београд, Ресавска 76,  за партије 1 и 4; вредност 1.642.000,00 дин без ПДВ-а, 

1.773.360,00 дин са ПДВ-ом.  

„Дијагфарм“, Београд, Краља Милутина73, за партију 2; вредност 2.233.880, дин без ПДВ-а, 

2.412.590,40 дин са ПДВ-ом. 

„Бимед“, Београд, Сазанова 3, за партију 3; вредност 2.543.800,00 дин без ПДВ-а, 2.747.304,00 

дин са ПДВ-ом. 

 

 

 

 


