
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: Медицински потрошни материјал –

обликован по партијама – дванестомесечне потребе Дома здравља Сента,  бр. 3/2015 , 

закључен је уговор са понуђачем: 

За партију 1: Завојни материјал: 33141113, 33141117,  33141114   

- Медицински Депо плус, Димитрија Aврамовића 4a, 21000 Нови Сад по понуђеној цени од 

389.900,00 динара без ПДВ односно  467.880,00 дин. са ПДВ. Понуда је заведена по бројем: 11-

863/9 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 6 

Број прихватљивих понуда: 5 

Највиша понуђена цена: 653.920,00  динара  

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 531.502,70  динара 

Најнижа понуђена цена:  389.900,00 динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.11.2015. године 

Датум закључења уговора: 30.11.2015. године 

Период важења уговора: дванаест месеци 

За партију 2: Потрошни материјал: 33141420, 33141615, 33141200 

- Пан Стар д.о.о., Которска 61б, Нови Сад по  понуђеној цени од  289.250,00 динара без ПДВ 

односно 335.850,00 са ПДВ. Понуда  је заведена под бројем: 11-863/14. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 

Највиша понуђена цена:  398.430,00 динара  

Најнижа понуђена цена:  289.250,00 динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.11.2015. 

Датум закључења уговора: 30.11.2015. 

Период важења уговора: дванаест месеци 

За  партију 3: Игле и шприцеви: 33141320, 33141310  

 - Пан Стар д.о.о., Которска 61б, Нови Сад по  понуђеној цени oд  353.300,00  динара без ПДВ 

односно    388.630,00 са ПДВ, понуда заведена под бројем 11-863/12.    

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 

Број прихватљивих понуда: 1 

Највиша понуђена цена: 353.300,00  динара 

Најнижа понуђена цена: 217.778,50 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 353.300,00  динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.11.2015. године 

Датум закључења уговора: 30.11.2015. године 

Период важења уговора: дванаест месеци 

 

 

 

http://www.zdravstvosenta.rs/


За партију 4: Дезинфицијенси 33631600 

- Пан Стар д.о.о., Которска 61б, Нови Сад по  понуђеној цени од 372.600,00 динара без ПДВ 

односно    447.120,00 са ПДВ.  понуда заведена под бројем  11-863/13. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 1 

Број прихватљивих понуда: 1 

Највиша понуђена цена:  372.600,00 динара динара 

Најнижа понуђена цена:  372.600,00 динара  динара 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.11.2015. године 

Датум закључења уговора: 30.11.2015. године 

Период важења уговора: дванаест месеци 

 

 


