
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број: 01 – 272/12 – 2013
Дана: 18.09.2013. године

Нa основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12), наручилац Дом здравља Житиште

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

за јавну набавку добара бр.11/2013
Набавка лекова на рецепт са листе А и А1 и ампулираних лекова

(која је обликована по партијама)

1.) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља
Житиште, Иве Лоле Рибара бр.16, 23210 Житиште, www.dzzitiste.rs

2.) Врста наручиоца: здравство.

3.) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра – лекови на рецепт са листе А и А1 и

ампулирани лекови.
Назив и ознака из општег речника набавки су: 33600000 – фармацеутски

производи.

4.) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. Критеријум је

исти за сваку партију.

5.) Уговорена вредност по добављачима:
АД „Хемофарм“ Вршац: укупно 430.584,00 динара без пдв-а, за партије број

2,16 и 18, и то:
- партија 2 - буметанид: укупна цена од 234.360,00 динара без пдв-а;
- партија 16 - пипемидна киселина: укупна цена од 139.947,50 динара без

пдв-а;
- партија 18 - тиклопидин хлорид: укупна цена од 56.276,50 динара без

пдв-а.

6.) Број примљених понуда, највиша и најнижа понуђена цена, највиша
и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

За партије број 2, 16 и 18, пристигла је само једна понуда која је
прихватљива и понуђене цене за дате партије су истовремено и најниже и
највише.

За партије број 1, 3-15, 17 и 19-28, наручилац није добио ниједну понуду.

7.) Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.09.2013. године.



8.) Основни подаци о добављачима и датум закључења уговора:
а.д. „Хемофарм“, Београдски пут бб, 26300 Вршац, МБ: 08010536,

ПИБ:102037788; 16.09.2013. године.

9.) Период важења уговора: Уговор се закључује на период до
31.01.2014. године.

10.) Околности које представљају основ за измену уговора:
До промене цена може доћи најраније по истеку 60 (шездесет) дана од

дана закључења уговора и то искључиво због промене произвођачких (набавних)
цена, званичне промене курса евра по подацима НБС, измене пореских стопа или
промене прописаних цена лекова од стране РФЗО-а. Уколико, било када у току
трајања уговора, дође до промене прописаних цена лекова од стране РФЗО-а,
тако да новопрописане цене РФЗО-а буду ниже од уговорених јединичних цена
лекова који су предмет уговора, Добављач се обавезује да ће Наручиоцу
испоручивати лекове по новим нижим ценама РФЗО-а.

Директор

_____________________
Габор Г. др Лоди


