
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 

124/2012), а у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012) 

 

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА  

Сента, Бошка Југовића бр. 6. 

www.zdravstvosenta.rs 

здравствена установа 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 о закљученом уговору 

 

           У поступку јавне набавке мале вредности добара: Лекови са листе лекова – 33600000 

фармацеутски производи за потребе Дома здравља Сента,  бр. 2/2015, закључен је уговор са 

понуђачем: 

За партију  1: инфузиони раствори 

-  Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени oд 129.153,80  динара без 

ПДВ односно  142.069,18  дин. са  ПДВ. Број под којим је понуда заведена: 11-703/3 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 

Највиша понуђена цена: 133.182,00   

Најнижа понуђена цена: 129.153,80 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.08.2015. 

Датум закључења уговора: 18.08.2015. 

Период важења уговора: шест  месеци 

За партију 2: кортикостероиди и антиреуматици   
-  Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени 130.785,00  динара без ПДВ 

односно  143.863,50  дин. са  ПДВ. Број под којим је понуда заведена: 11-703/4 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 

Највиша понуђена цена:   145.690,00   

Најнижа понуђена цена:   130.785,00    

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.08.2015. 

Датум закључења уговора: 18.08.2015. 

Период важења уговора: шест  месеци 

За  партију 3: хиосцин бутилбромид   
-  Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени oд 16.000,00 динара без ПДВ 

односно 17.600,00  са ПДВ. Број под којим је понуда заведена: 11-703/5 

 Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 

Највиша понуђена цена: 16.160,00     

Најнижа понуђена цена:  16.000,00 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.08.2015. 

Датум закључења уговора: 18.08.2015. 

Период важења уговора: шест  месеци 

За  партију 4: витамини 

-  Farmalogist d.o.o. Mirijevski bulevar 3., Beograd  по  понуђеној цени oд 28.424,00  динара без ПДВ 

односно 31.266,40  са ПДВ. Број под којим је понуда заведена: 11-703/6 

 

http://www.zdravstvosenta.rs/


 

 Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 

Највиша понуђена цена:   30.696,00 

Најнижа понуђена цена: 28.424,00    

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.08.2015. 

Датум закључења уговора: 18.08.2015. 

Период важења уговора: шест месеци 

За  партију 5:  аминофилин 

- Ino-pharm doo, Braće Kovač 2., Beograd по понуђеној цени од  31.200,00  динара без ПДВ односно 

34.320,00  са ПДВ. Број под којим је понуда заведена: 11-703/7 

 Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 1 

Највиша понуђена цена: 31.200,00   

Најнижа понуђена цена: 31.200,00   

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.08.2015. 

Датум закључења уговора: 18.08.2015. 

Период важења уговора: шест месеци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


