
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број: 01 – 475/12 – 2013
Датум: 30.12.2013. године

Нa основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о додели уговора бр.01-475/8-2013 од
03.12.2013.године, наручилац Дом здравља Житиште

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку добара бр.12/2013 – набавка 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 – 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“.

5.) Уговорена вредност: Уговорена вредност  по појединим партијама
Бр.

партије
Понуђач коме је додељен уговор и уговорена цена у динарима без пдв-а

1 “Фармалогист“                            37.564,80
2 “Фармалогист“                            28.212,00

4 “Фармалогист“ 2.936,00

6.) Број примљених понуда: Пристигле су понуде од стране два понуђача.

7.) Највиша и најнижа понуђена цена:
Бр.

партије
Изабрани понуђач

и његова цена
без пдв-а

Понуђач који је одбијен
и његова цена

без пдв-а

Разлог за
одбијање

понуде
1 “Фармалогист“ 37.564,80 Phoenix Pharma”

43.053,00-
Неприхват

љива
понуда



2 “Фармалогист“ 28.212,00 Phoenix Pharma” 32.323,20 Неприхват
љива

понуда -

4 “Фармалогист“   2.936,00 “Phoenix Pharma” 3.000,00 виша цена

8.) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Дате су у табели под тачком 7.

9.) Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.12.2013.године.

10.) Датум закључења уговора: 18.12.2013. године.

11.) Основни подаци о понуђачима:
1) д.о.о. „Фармалогист“, Миријевски булевар бр.3, 11000 Београд,

МБ: 17408933, ПИБ: 100270693;
2) д.о.о. „Phoenix Pharma“, Боре Станковића бр.2, 11000 Београд,

МБ: 7517807, ПИБ: 100000266;

12.) Период важења уговора: Уговор се закључује до искоришћења
тражених количина а најкасније до 27.06.2014.(до кад важи основни уговор)

13.) Околности које представљају основ за измену уговора:
Сходно моделу уговора из конкурсне документације и члану 4. и 5. уговора,

околности за промену уговора су следеће: Уговорне стране су сагласне да ће
цене из прихваћене понуде бити фиксне током 60 дана од дана закључења
уговора. До промене цена може доћи најраније по истеку 60 дана од дана
закључења уговора и то искључиво због промене набавних (произвођачких) цена,
званичне промене курса евра по подацима НБС, или измене пореских стопа.

Директор

______________________
Габор Г. др Лоди


