
 
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

 

 

Назив наручиоца:  Специјална болница за лечење и рехабилитацију 

"Меркур" ВрњачкаБања 

 

Адреса наручиоца:  Булевар српских ратника бр.18. 

Интернет страница 

наручиоца:  

 

www.vrnjcispa.rs 

Врста наручиоца:  Здравствена установа 

Врста предмета:  Јавна набавка у отвореном поступку - 5 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33615000; 

33140000; 33600000. 

Процењена вредност по 

партијама без ПДВ-а: 

Партија (1)  

Партија (2)  

Партија (3)  

Партија (4) - Санитетски 

материјал 

Партија (5) – Лекови  

Партија (6) - Лекови са „Листе 

Д“  

Партија (7) - Галенски лекови 

који се употребљавају у 

хуманој медицини  

Партија(8) -  Павидон јод и 

парафинско уље  

 

 

5.700.00,00 динара; 

1.200.000,00 динара; 

1.900.000,00 динара; 

1.200.000,00 динара; 

 

1.550.000,00 динара;   

51.000,00 динара; 

 

 

150.000,00 динара;   

 

62.000,00 динара.     

 

Критеријум за доделу 

уговора:  

Економски најповољнија понуда. 

Број примљених понуда по 

партијама:  

Партија (1)  

Партија (2)  

 

 

1; 

2;  



Партија (3)  

Партија (4) - Санитетски 

материјал 

Партија (5) – Лекови  

Партија (6) - Лекови са „Листе 

Д“  

Партија (7) - Галенски лекови 

који се употребљавају у 

хуманој медицини  

Партија(8) -  Павидон јод и 

парафинско уље  

2;  

1;  

2;  

0; 

1; 

 

1; 

 

 

1.  

Уговорена вредност без ПДВ-

а:   

Партија (1)  

Партија (2)  

Партија (3)  

Партија (4) - Санитетски 

материјал 

Партија (5) – Лекови  

Партија (6) - Лекови са „Листе 

Д“  

Партија (7) - Галенски лекови 

који се употребљавају у 

хуманој медицини  

Партија(8) -  Павидон јод и 

парафинско уље 

 

 

5.516.810,00 динара;  

1.040.631,70 динара; 

1.725.311,20 динара; 

1.104.028,00 динара; 

 

/  

 

50.000,00 динара; 

 

149.067,40 динара; 

 

 

61.300,00 динара.  

Најнижа и највиша понуђена 

цена без ПДВ-а:  

Партија (1)  

 

 

Партија (2)  

 

 

Партија (3)  

 

 

Партија (4) - Санитетски 

материјал 

 

 

Партија (5) – Лекови  

 

 

 

 

 

 

- 5.516.810,00 динара; 

- 5.516.810,00 динара; 

  

- 1.040.631,70 динара;  

- 1.170.950,00 динара;  

 

- 1.725.311,20 динара; 

- 1.816.064,00 динара;  

 

- 1.104.028,00 динара; 

- 1.104.028,00 динара;  

 

 

- Како није пристигла ниједна понуда за 5. партију 

Комисија предлаже директору Установе да се за напред 

наведену партију обнови и понови поступак јавне 

набавке: „Набавка и испорука лекова и санитетског 

материјала.“   



 

Партија (6) - Лекови са „Листе 

Д“  

 

Партија (7) - Галенски лекови 

који се употребљавају у 

хуманој медицини  

 

Партија(8) -  Павидон јод и 

парафинско уље  

 

- 50.000,00 динара; 

- 50.000,00 динара; 

 

- 149.067,40 динара; 

- 149.067,40 динара;  

 

 

- 61.300,00 динара; 

- 61.300,00 динара. 

Најнижа и највиша понуђена 

цена код прихватљивих 

понуда без ПДВ-а: 

Партија (1)  

 

 

Партија (2)  

 

 

Партија (3)  

 

 

Партија (4) - Санитетски 

материјал 

 

 

Партија (5) – Лекови  

 

 

 

 

 

Партија (6) - Лекови са „Листе 

Д“  

 

 

 

 

Партија (7) - Галенски лекови 

који се употребљавају у 

хуманој медицини  

 

Партија(8) -  Павидон јод и 

парафинско уље  

 

 

 

- 5.516.810,00 динара; 

- 5.516.810,00 динара; 

  

- 1.040.631,70 динара;  

- 1.170.950,00 динара;  

 

- 1.725.311,20 динара; 

- 1.816.064,00 динара;  

 

- 1.104.028,00 динара; 

- 1.104.028,00 динара;  

 

 

- Како није пристигла ниједна понуда за 5. партију 

Комисија предлаже директору Установе да се за напред 

наведену партију обнови и понови поступак јавне 

набавке: „Набавка и испорука лекова и санитетског 

материјала.“   

 

- 50.000,00 динара; 

- 50.000,00 динара; 

 

 

 

 

- 149.067,40 динара; 

- 149.067,40 динара;  

 

 

- 61.300,00 динара; 

- 61.300,00 динара. 

Датум доношења одлуке о 

додели уговора:   

 

08.08.2019. године 



Датум закључења уговора по 

партијама:   

Партија (1)  

Партија (2)  

Партија (3)  

Партија (4) - Санитетски 

материјал 

Партија (6) - Лекови са „Листе 

Д“   

Партија (7) - Галенски лекови 

који се употребљавају у 

хуманој медицини  

Партија(8) -  Павидон јод и 

парафинско уље 

 

 

19.08.2019. година  

 

Основни подаци о изабраном 

понуђачу по партијама:  

Партија (1)  

 

 

Партија (2)  

 

 

Партија (3)  

 

Партија (4) - Санитетски 

материјал 

 

 

Партија (6) - Лекови са „Листе 

Д“   

 

 

Партија (7) - Галенски лекови 

који се употребљавају у 

хуманој медицини  

 

Партија(8) -  Павидон јод и 

парафинско уље 

 

„PHOENIX PHARMA“ D.O.O., Боре Станковића 2, 11030 

Београд, ПИБ: 100000266, матични број: 07517807.  

„FARMALOGIST“ D.O.O., Миријевски булевар 3, 11000 

Београд, ПИБ: 100270693, матични број: 17408933.  

„FARMALOGIST“ D.O.O., Миријевски булевар 3, 11000 

Београд, ПИБ: 100270693, матични број: 17408933.  

„FLORA KOMERC“ D.O.O., Рајићева 55, 32300 Горњи 

Милановац, ПИБ: 102156404.  

 

„INO-PHARM“ D.O.O., Milošev Kladenac 9v, 11 050 

Beograd, PIB: 101743912, mat.br.: 17345664.  

 

„APOTEKA BEOGRAD“, Bojanska 16, 11000 Beograd, 

PIB: 100000, matični broj: 07019084 

„FLORA KOMERC“ D.O.O., Рајићева 55, 32300 Горњи 

Милановац, ПИБ: 102156404, матични број: 06169945.  

Период важења свих уговора: 365 дана. 

 

 

 

 


