
 

 

 

На основу чл. 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), 
Директор Опште болнице Пожаревац, доноси: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

 

Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац   
Адреса наручиоца: Братства јединства 135 
Интернет страница наручиоца: www.obp.rs 
Врста наручиоца: Здравствена установа 
Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке: набавка Цитостатика 
Назив и ознака из општег речника набавке  
   ОРН:33600000- фармацеутски производи, LA06- за лечење Цитостатицима 
Уговорена вредност без ПДВ-а, на двомесечном нивоу, у динарима:  
Партија 1 –  37.030,00 динара без Пдв-а. 
Партија 2 – 87.400,00 динара без Пдв-а.  
Партија 5 – 38.183,20 динара без Пдв-а. 
Партија 7 – 28.333,10 динара без Пдв-а.  
Партија 15 – 4.566,38 динара без Пдв-а. 
Партија 18 – 201.071,28 динара без Пдв-а.  
Партија 23 – 7.383,15 динара без Пдв-а. 
Критеријум за доделу уговора: „ најнижа понуђена цена“ 
Број примљених понуда: 
Партија 1 број понуда: 1  
Партија 2 број понуда: 3   
Партија 5 број понуда: 2  
Партија 7 број понуда: 1   
Партија 15 број понуда: 3  
Партија 18 број понуда: 2   
Партија 23 број понуда: 1  
Понуђена цена:       
Највиша понуђена цена за партију 1 је: 37.030,00  динара, најнижа понуђена цена 
је  37.030,00 динара, без ПДВ-а на двомесечном нивоу. 
Највиша понуђена цена за партију 2 је 110.957,00 динара, најнижа понуђена цена 
је 87.400,50 динара, без ПДВ-а на двомесечном нивоу. 
Највиша понуђена цена за партију 5 је 56.998,70 динара, најнижа понуђена цена је 
38.183,20 динара, без ПДВ-а на двомесечном нивоу. 
Највиша понуђена цена за партију 7 је 28.333,10 динара, најнижа понуђена цена је  
28.333,10 динара, без ПДВ-а на двомесечном нивоу. 
Највиша понуђена цена за партију 15 је 5.503,12 динара, најнижа понуђена цена је  
4.566,38 динара, без ПДВ-а на двомесечном нивоу. 
Највиша понуђена цена за партију 18 је 266.992,54 динара, најнижа понуђена цена 
је 201.071,28 динара, без ПДВ-а на двомесечном нивоу. 
Највиша понуђена цена за партију 23 је  7.383,15 динара, најнижа понуђена цена је  
7.383,15 динара, без ПДВ-а на двомесечном нивоу. 
Понуђене цене из прихватљивих понуда: 

Деловодни бр.        02-963 
     Датум   13.12.2013.год. 



Одабрани понуђач извршава набавку: самостално 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 21.11.2013. године  
Датум закључења уговора: 10.12.2013. године  
Основни подаци о добављачу:  
„Phoenix Pharma“ d.o.o. са седиштем у Београду, ул. Боре Станковића бр.2 
(број понуде: 02-887 од 13.11.2013. године)  
Период важења уговора: два месеца 
Околности које представљају основ за измену уговора: 
Цена је непроменљива током важења уговора 
 
 
 
 
                                                                                                    Општа болница Пожаревац 
                                                                                                                     Директор  
                                                                                                         Прим.др Срећко Босић 


