
 
 
 
 

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ 

БОЛЕСТИ “БАЊИЦА” 
 

Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧНОМ УГОВОРУ 
(ИЗДАТИМ НАРУЏБЕНИЦАМА) 

за јавну набавку бр. 39/2018 - "Набавка  хемостатског материјала, по партијама за  

потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока) 

 

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: Јавна набавка мале вредности по партијама, са циљем закључењa  

оквирног споразума 
Врста предмета: Добра 
Предмет  набавке  је:  "Набавка  хемостатског материјала, по партијама за потребе Службе за  

хируршке интервенције (ОП блока) (шифра из Општег речника набавки - 33140000 Медицински  

потрошни материјал) 

Критеријум за доделу оквирног споразума: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда:   5 

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. И-736/15,16,17, 

18,19 од 08.08.2018.године који je објављен на Порталу јавних набавки под шифрама: 2011022 

Датум доношења одлука о додели оквирних споразума: 08.08.2018. год. 

Датум закључења оквирних споразума: 15.08.2018.-15.08.2020. год. 

Период важења оквирног споразума: оквирни споразуми закључени су на период од две 

године 

Уговорена вредност свих оквирних споразума: 4.030.105,00 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 

18.10.2018. год. „ ALURA MED “   179.520,00 РСД без ПДВ 

 

 
01.11.2018. год. „NEFASER MEDICAL“    73.500,00 РСД без ПДВ 
01.11.2018. год. „ EUMED “    23.350,00 РСД без ПДВ 
01.11.2018. год. „ PROMED “    25.000,00 РСД без ПДВ 
21.11.2018. год. „ PROMED “    50.000,00 РСД без ПДВ  
21.11.2018. год. „ EUMED “    50.700,00 РСД без ПДВ  
21.11.2018. год. „ ALURA MED “             359.040,00 РСД без ПДВ 

РСД без ПДВ 21.11.2018. год. „NEFASER MEDICAL“   147.000,00 РСД без ПДВ 
28.11.2018. год. „DEXON“    17.700,00 РСД без ПДВ 



 


