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Посл.бр. 9-13/16/5 
дана 21.02.2017. године 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ  КОЈИ ЗАВИСИ ОД ТИПА 

МАШИНЕ 
 
  
Партија бр.1 АВ линија комплет за хемодијализу/хемодијафилтрацију (за машине АК 200 Ultra 
S) са сензором за мерење волумена крви (BVS), са 2М PROTECT TP трансђусером, са 
наставцима за пре и пост дилуцију 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 364.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 404.400,00 динара. 
 
Партија бр.2 Ав линија комплет (за машине Innova) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.989.800,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3.288.780,00 динара. 
 
Партија бр.3 Супституциона линија (за машине АК 200 Ultra S) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 965.250,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.061.775,00 динара. 
 
Партија бр.4 Филтер за високопречишћену воду (за машине АК 200 Ultra S) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 126.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 138.600,00 динара. 
 
 
Партија бр.5 Филтер за високопречишћену воду (за машине Innova) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 666.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 732.600,00 динара. 
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Партија бр.6 Средство за хладну стерилизацију машине (за машине АК 200  Ultra S) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.392.400,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.531.640,00 динара. 
 
 
Партија бр.7 Средство за стерилизацију машине на бази натријум карбоната, кетриџ (за машине 
АК 200 Ultra S, Artis Physyo) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 84.348,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 92.782,80 динара. 
 
 
Партија бр.8 Средство за стерилизацију машине на бази лимунске киселине, кетриџ (за машине 
АК 200 Ultra S, Artis Physyo) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 306.720,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 337.392,00 динара. 
 
 
Партија бр.10 BICART SET (Bicart sel. Combi pac+Sel.bag) (за машине АК 200 Ultra S, Artis Physyo) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.795.00,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2.795.00,00 динара. 
 
 
Партија бр.11 АВ сет Б – Р или еквивалент (за машине 4008S, 4008H и 4008B) 
 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 248.640,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 273.504,00 динара. 
 
 
Партија бр.12 АВ сет онлајн  - PRIMING 5008 S – R или еквивалент (за машине 5008 S) 
 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 301.392,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 331.531,20 динара. 
 
Партија бр.13 АВ сет онлајн плус 5008 – R или еквивалент (за машине 5008) 
 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.171.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.288.650,00 динара. 
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Партија бр.14 Филтер за високопречишћену воду  - Diasafe plus filter или еквивалент (за 
машине 5008, 4008B, 4008H, 4008S и 5008S) 
 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 864.120,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 950.532,00 динара. 
 
 
Партија бр.15 Средство за хладну стерилизацију машине Puristeril 340 3,5% 10 kg или 
еквивалент (за машине 5008, 4008B, 4008H, 4008S и 5008S) 
 
,,DECONTA PRO'' - Дунавски кеј 8, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 376.200,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 413.820,00 динара. 
 
 
Партија бр.16 Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, BiBag 5008 900g или еквивалент (за 
машине 5008, 4008B, 4008H, 4008S и 5008S) 
 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.835.400,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2.018.940,00 динара. 
 
 
Партија бр.17 АВ линија комплет (за машине Artis Physyo) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 840.00,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 924.000,00 динара. 
 
 
Партија бр.18 Филтер за високопречишћену воду (за машине Artis Physyo) 
 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 324.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 376.200,00 динара. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 9-13/16 од 
23.12.2016.године, спроведен је отворени поступак јавне набавке, те је дана 31.01.2017. године 
извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке материјал за дијализу који 
зависи од типа машине. 
 

Процењена вредност јавне набавке 17.840.742,00 динара 
 

Партија 
бр. 

Назив партије 
Процењена 
вредност 

1. 

АВ линија комплет за хемодијализу/хемодијафилтрацију 
(за машине АК 200 Ultra S ) са сензором за мерење 

волумена крви (BVS), са 2М PROTECT TP трансђусером, 
са наставцима за пре и пост дилуцију 

364.000,00 

2. АВ линија комплет (за машине Innova) 2.990.040,00 

3. Супституциона линија (за машине АК 200 Ultra S) 965.250,00 

4. 
Филтер за високопречишћену воду (за машине АК 200 Ultra 

S) 
126.000,00 

5. Филтер за високопречишћену воду (за машине Innova) 666.000,00 

6. 
Средство за хладну стерилизацију машине (за машине АК 

200  Ultra S) 
1.277.000,00 

7. 
Средство за стерилизацију машине на бази натријум 

карбоната, кетриџ (за машине АК 200 Ultra S, Artis Physyo) 
84.348,00 

8. 
Средство за стерилизацију машине на бази лимунске 

киселине, кетриџ (за машине АК 200 Ultra S, Artis Physyo) 
306.720,00 

9. 

Суви бикарбонат у одговарајућем паковању са капицама 
на конекторима, 720g ; 

Произведен у складу са Европском фармакопејом, за 
апарате Innova, 

2.120.800,00 

10. 
BICART SET (Bicart sel. Combi pac+Sel.bag) (за машине АК 

200 Ultra S, Artis Physyo)  
2.795.000,00 

11. 
АВ сет Б – Р или еквивалент (за машине 4008S, 4008H и 

4008B) 
249.000,00 

12. 
АВ сет онлајн  - PRIMING 5008 S – R или еквивалент (за 

машине 5008 S) 
302.040,00 

13. 
АВ сет онлајн плус 5008 – R или еквивалент (за машине 

5008) 
1.172.000,00 

14. 

Филтер за високопречишћену воду  - Diasafe plus filter или 
еквивалент (за машине 5008, 4008B, 4008H, 4008S и 

5008S) 

866.340,00 

15. 

Средтво за хладну стерилизацију машине Puristeril 340 
3,5% 10 kg или еквивалент (за машине 5008, 4008B, 4008H, 

4008S и 5008S) 

550.000,00 

16. 

Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, BiBag 5008 
900g или еквивалент (за машине 5008, 4008B, 4008H, 

4008S и 5008S) 

1.840.204,00 

17. АВ линија комплет (за машине Artis Physyo) 840.000,00 

18. 
Филтер за високопречишћену воду (за машине Artis 

Physyo) 
326.000,00 

 
 

Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној оцени понуда бр.9-13/16/4 од 
20.02.2017. године према коме следи: 

 
Благовремено, тј. до дана 31.01.2017.год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих 

понуђача, и то по наведеном редоследу:  
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Редни 
број Назив понуђача 

Број под 
којим је 

заведена 
понуда 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,EKO TRADE BG’’ – Страхињића Бана 
3, Ниш 

9-13/16-1 27.01.2017. 08:00 

2. 
,,DECONTA PRO'' – Дунавски кеј 8, 

Београд 
9-13/16/15-2/1 30.01.2017. 07:30 

3. 
,,FARMALOGIST’’ – Миријевски булевар 

3, Београд 
9-13/16/9-2/1 30.01.2017. 07:30 

4. ,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 

9-13/16/1-2/1 
9-13/16/2-2/1 
6-13/16/3-2/1 
9-13/16/4-2/1 
9-13/16/5-2/1 
9-13/16/6-2/1 
9-13/16/7-2/1 
9-13/16/8-2/1 
9-13/16/9-2/2 
9-13/16/10-2/1 
9-13/16/17-2/1 
9-13/16/18-2/1 

 

31.01.2017. 07:25 

5. 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – 

Београдски пут бб, Вршац 

9-13/16/11-2/1 
9-13/16/12-2/1 
9-13/16/13-2/1 
9-13/16/14-2/1 
9-13/16/15-2/2 
9-13/16/16-2/1 

31.01.2017. 07:45 

6. 
,,R&B MEDICAL COMPANY’’ – Љуба 

Вучковића 22/20, Београд 
9-13/16/9-2/3 31.01.2017. 07:45 

 
 

Неблаговремених понуда нема. 
 
Комисија за јавне набавке  је констатовала да  понуђач ,,EKO TRADE BG’’ – Страхињића Бана 3, Ниш 
је доставио непотпуну докиментацију. Понуђач није доставио сходно траженом из конкурсне 
документације: 
-  Оригинал или фотокопију каталога произвођача   
-  Технички лист  
-  Доставио је  празан образац понуде. 
 
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико ни након примене горе наведеног 
резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор 
доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања.  
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 Партија бр.1 АВ линија комплет за хемодијализу/хемодијафилтрацију (за машине АК 200 Ultra 
S) са сензором за мерење волумена крви (BVS), са 2М PROTECT TP трансђусером, са 
наставцима за пре и пост дилуцију 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 364.000,00 404.400,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 364.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 404.400,00 динара. 
 
 
Партија бр.2 Ав линија комплет (за машине Innova) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 2.989.800,00 3.288.780,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.989.800,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3.288.780,00 динара. 
 
 
Партија бр.3 Супституциона линија (за машине АК 200 Ultra S) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 965.250,00 1.061.775,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 965.250,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.061.775,00 динара. 
 
 
Партија бр.4 Филтер за високопречишћену воду (за машине АК 200 Ultra S) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 126.000,00 138.600,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 126.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 138.600,00 динара. 



 7 

 
 
Партија бр.5 Филтер за високопречишћену воду (за машине Innova) 

 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON '' 666.000,00 732.600,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 666.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 732.600,00 динара. 
 
 
Партија бр.6 Средство за хладну стерилизацију машине (за машине АК 200  Ultra S) 

 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 1.392.400,00 1.531.640,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.392.400,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.531.640,00 динара. 
 
 
Партија бр.7 Средство за стерилизацију машине на бази натријум карбоната, кетриџ (за машине 
АК 200 Ultra S, Artis Physyo) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 84.348,00 92.782,80 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 84.348,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 92.782,80 динара. 
 
 
Партија бр.8 Средство за стерилизацију машине на бази лимунске киселине, кетриџ (за машине 
АК 200 Ultra S, Artis Physyo) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 306.720,00 337.392,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
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вредност уговора (без ПДВ-а) 306.720,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 337.392,00 динара. 
 
Наручилац ће за партију 9 - Суви бикарбонат у одговарајућем паковању са капицама на 
конекторима, 720g ; Произведен у складу са Европском фармакопејом, за апарате Innova, 
донети накнадно Одлуку о додели уговора, након што  Комисија за јавне набавке изврши стручну 
оцену понуда. 
 
 
Партија бр.10 BICART SET (Bicart sel. Combi pac+Sel.bag) (за машине АК 200 Ultra S, Artis Physyo) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 2.795.00,00 2.795.00,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.795.00,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2.795.00,00 динара. 
 
 
Партија бр.11 АВ сет Б – Р или еквивалент (за машине 4008S, 4008H и 4008B) 

 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. 
,,FRESENIUS MEDICAL 

CARE'' 
248.640,00 273.504,00 90 дана 1 дан 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 248.640,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 273.504,00 динара. 
 
 
Партија бр.12 АВ сет онлајн  - PRIMING 5008 S – R или еквивалент (за машине 5008 S) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. 
,,FRESENIUS MEDICAL 

CARE'' 
301.392,00 331.531,20 90 дана 1 дан 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 301.392,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 331.531,20 динара. 
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Партија бр.13 АВ сет онлајн плус 5008 – R или еквивалент (за машине 5008) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. 
,,FRESENIUS MEDICAL 

CARE'' 
1.171.500,00 1.288.650,00 90 дана 1 дан 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.171.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.288.650,00 динара. 
 
 
Партија бр.14 Филтер за високопречишћену воду  - Diasafe plus filter или еквивалент (за 
машине 5008, 4008B, 4008H, 4008S и 5008S) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. 
,,FRESENIUS MEDICAL 

CARE'' 
864.120,00 950.532,00 90 дана 1 дан 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 864.120,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 950.532,00 динара. 
 
 
Партија бр.15 Средство за хладну стерилизацију машине Puristeril 340 3,5% 10 kg или 
еквивалент (за машине 5008, 4008B, 4008H, 4008S и 5008S) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,DECONTA PRO'' 376.200,00 413.820,00 60 дана 2 дана 

2. 
,,FRESENIUS MEDICAL 

CARE'' 
547.200,00 601.920,00 90 дана 1 дан 

 
Комисија за јавне набавке је сходно члану 93. став 1. ЗЈН упутила понуђачима који су конкурисали за 
партију бр. 15, захтев за доставу упутства за употребу одобрено од стране Агенције за лекове и 
медицинска средства.  
Оба понуђача доставила тражено упутство, те је Комисија за јавне набавке констатовала да оба 
понуђача испуњавају тражене захтеве везано за дату партију. 
 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,DECONTA PRO'' - Дунавски кеј 8, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 376.200,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 413.820,00 динара. 
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Партија бр.16 Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, BiBag 5008 900g или еквивалент (за 
машине 5008, 4008B, 4008H, 4008S и 5008S) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. 
,,FRESENIUS MEDICAL 

CARE'' 
1.835.400,00 2.018.940,00 90 дана 1 дан 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' – Београдски пут бб, Вршац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.835.400,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2.018.940,00 динара. 
 
 
Партија бр.17 АВ линија комплет (за машине Artis Physyo) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 840.00,00 924.000,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 840.00,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 924.000,00 динара. 
 
 
Партија бр.18 Филтер за високопречишћену воду (за машине Artis Physyo) 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,MEDICON'' 324.000,00 376.200,00 60 дана 2 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 324.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 376.200,00 динара. 
 
 
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана oбјаве на 
Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
                                                                                      Директор 

         Дома здравља 
                                                                                     Спец. др мед. Александар Омеровић 
                                                                              ___________________________ 


