
 

                                    На основу члана 55. став 1.тачка 8 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 о б ј а в љ у ј е  

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученим  уговорима ЈН - 25/18 

1. Назив наручиоца: КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“ 

2. Адреса наручиоца: Београд, Ул. Хероја Милана Тепића бр. 1; 

3. Интернет страница наручиоца: www.dragisamisovic.bg.ac.rs 

4. Врста наручиоца: здравствo 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке Добра –- Потрошни и уградни материјал, по партијама -   ОРН –  33140000 (бр. 
ЈН - 25/18) 

7.Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора; 
8. Број партија: 7; 

9. Критерујум/Елементи критерујума за доделу уговора : Најнижа понуђена цена; 
10 Највиша и најнижа понуђена цена по партијама  и број примњених понуда : Приказана у табеларном делу,који је саставни део Одлуке  о додели  уговора од 27.09.2018. 

године; 
11 Највиша и најнижа понуђена цена прихватљиве понуде:  Приказана у Одлуци о додели  уговора од 27.09.2018. године; 

12 Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 
13.Процењена вредност набавке за уговоре који су предмет овог обавештења: 13.770.000,00  динара без Пдв-а. 

 

р.
б 

Основни податци о понуђачу Партије 
Уговорена 
вредност 
без ПДВ-а 

Уговорена 
вредност 

са  ПДВ-ом 

1 "PTM " d.o.o.,са седиштем у Шапцу, улица Стојана Новаковића  бр.51, ПИБ:100081544, Матични број:17435400 6 и 7 3.354.000,00 3.904.800,00   

2  "Medi Ray" d.o.o.,са седиштем у Београду, улица  Шуматовачка  бр.48, ПИБ:100347272, Матични број:17318659  1 и 2 7.995.500,00 9.039.050,00   

3 "TIM CO " d.o.o.,са седиштем у Београду, улица Јована Рајића  бр.5ц, ПИБ:101014105, Матични број:06689434 3,4 и 5 2.358.900,00 2.786.680,00 

Укуона вредност закључених уговора 13.708.400,00 15.730.530,00 

                                                                                               

  14. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.09.2018. године 

15. Датум закључења уговора:  05.10.2018.године и  "TIM CO " d.o.o 08.10.2018.године 

                                                                                                    16.Период важења уговора:  до окончања испоруке уговорених добара; 

17.Околности које представљају основ за измену уговора: Промена уговорене цене може се вршити у  случају и у складу са променом курса динара у односу на еуро у 
односу на средњи курс Народне банке Србије, за један еуро на дан отварања понуда, уколико је промена курса еура 5% или више на горе или 5% више на доле.Измена уговорене цена  
могућа је и из објективних разлога који морају бити предвиђени посебним прописима Уговор се закључује на одређено време, до испоруке уговорених количина, односно до закључења 
уговора о истом предмету у поступку централизоване јавне набавке. 
                                                                        18.Лице за контакт:Пиво Караматијевић,тел. 011 3630-725 E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com 

 

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/

