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

124/12), Дом здравља „Мали Зворник“, дана 03.06.2015. године, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ПАРТИЈА V – Дезинфекциона средства 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом Здравља “Мали Зворник“, 

Рибарска бр.25, Мали Зворник, www.dzmalizvornik.org.rs   

2. Врста наручиоца: здравство 

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности  

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке је Санитетски материјал.   

Назив и ознака из општег речника набавки су:  

- 33140000 – Медицински потрошни материјал  

5. Јавна набавке је обликована у седам партија: 

- Партија I - Игле и шприцеви 

- Партија II - Санитетски потрошни материјал 

- Партија III - ЕКГ траке 

- Партија IV - Траке за мерење шећера  

- Партија V - Дезинфекциона средства 

- Партија VI - Остали потрошни материјал 

- Партија VII - Цитолошки материјал   

Процењена вредност јавне набавке: 1.710.000,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке за партију V: 82.109,60 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност за партију V: 63.575,00 без ПДВ-а 

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:   

“Најнижа понуђена цена“ 

Број примљених понуда:    

Укупно је примљенo 3 (три) понуде. 

1. „NOVAGROSIS“ DOO Носиоци Карађорђеве звезде 21, 18000 Ниш 

2. „FLORA KOMERC“DOO Рајићева 55, 32300 Горњи Милановац 

3. „EUROMEDICINA“ DOO Лазе Лазаревића 25, 21000 Нови Сад 

Дана 30.04.2015.године Комисија је упутила обавештење понуђачу „ЕУРОМЕДИЦИНА“ 

ДОО Лазе Лазаревића 25, 21000 Нoви Сад, чија понуда је оцењена као најповољнија за 

Партију V – Дезинфекциона средства, да у року од пет дана од дана пријема обавештења 

достави на увид оригинал или оверену копију доказа из чл.75.Закона о јавним набавкама и 

то: Решење Агенције за лекове и медицинска средстава (АЛИМС) за понуђено предметно 

добро за препарат PRIMOSEPT. Наручилац је дана 05.05.2015.године путем електронске 

поште примио Изјаву од стране „ЕУРОМЕДИЦИНА“ ДОО Лазе Лазаревића 25, 21000 Нoви 

Сад, у којој се наводи да за понуђено предметно добро препарат PRIMOSEPT не могу 

приложити Решење Агенције за лекове и медицинска средстава (АЛИМС). 

Понуђена цена:   

- највиша 81.760,00 динара без ПДВ-а  

- најнижа 63.575,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

1.„NOVAGROSIS“ DOO Носиоци Карађорђеве звезде 21, 18000 Ниш 

- највиша 81.760,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа 81.760,00 динара без ПДВ-а 



2. „FLORA KOMERC“DOO Рајићева 55, 32300 Горњи Милановац 

- највиша 63.575,00 динара без ПДВ-а 

- најнижа 63.575,00 динара без ПДВ-а  

3. „EUROMEDICINA“ DOO Лазе Лазаревића 25, 21000 Нови Сад  

- највиша 60.939,50 динара без ПДВ-а 

- најнижа 60.939,50 динара без ПДВ-а  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко под извођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2015.године 

Датум закључења уговора: 29.05.2015. године 

Основни подаци о извршиоцу услуга:  
„FLORA KOMERC“ DOO Рајићева 55, 32300 Горњи Милановац 

ПИБ: 102156404 

Матични број: 06169945 

Коју заступа  Јелена Радевић 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од годину дана. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 


