
 

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ “БАЊИЦА” 
 
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧНОМ УГОВОРУ 

(ИЗДАТИМ НАРУЏБЕНИЦАМА)   
за јавну набавку бр. 2/2018 - Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте 

чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке 
интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца 

 
Назив наручиоца: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ 
Адреса наручиоца: Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд 
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs 
Врста наручиоца: Здравство 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, по партијама са циљем закључење  
оквирног споразума 
Врста предмета: Добра 
Предмет набавке је: Набавка коштаног цемента за РФЗО пацијенте и пацијенте чије 
лечење не сноси РФЗО Републике Србије, за потребе Службе за хируршке интервенције 
(ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца (шифра из Општег речинка ЈН 
- 33697110 Цементи за реконструкцију костију) 
Критеријум за доделу оквирног споразума: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена (највиша,најнижа), понуђена цена код прихватљивих понуда 
(највиша,најнижа), део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Сви подаци обухваћени су Одлукама о закључењу оквирних споразума дел.бр. I-149/10 и I-
149/11 којe су објављенe на Порталу јавних набавки под шифром: 1839548 
Датум доношења одлука о додели оквирних споразума: 27.03.2018. год. 
Датум закључења оквирних споразума: 10.04.2018. год. 
Период важења оквирног споразума: оквирни споразуми закључени су на период од две 
године 
Уговорена вредност свих оквирних споразума: 27.982.000,00 динара без ПДВ  
Околности које представљају основ за измену: / 
Период важења наруџбенице: до реализације уговорених обавеза.  
Остале информације: / 
Датум издавања наруџбеница, уговорена вредност без ПДВ и основни подаци о 
понуђачу: 

30.10.2018. год. „MAGNA PHARMACIA“ 318.000,00 РСД без ПДВ 
16.11.2018. год. „MAGNA PHARMACIA“ 318.500,00 РСД без ПДВ 
22.11.2018. год. „MAGNA PHARMACIA“ 345.000,00 РСД без ПДВ 
06.12.2018. год. „MAGNA PHARMACIA“ 345.000,00 РСД без ПДВ 
14.12.2018. год. „MAGNA PHARMACIA“ 345.000,00 РСД без ПДВ 
19.12.2018. год. „MAGNA PHARMACIA“ 360.000,00 РСД без ПДВ 
24.12.2018. год. „MAGNA PHARMACIA“ 904.000,00 РСД без ПДВ 

 
 
 


