
Дана: 11.12.2014.године 
 
 
              На основу члана 116 став закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РСрбије“,бр124/2012), ЗЗЈЗ Сомбор, дана 11.12.2014.године 

      
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
                    о закљученим уговорима јавне набавке велике вредности 

                      Ред. бр. ЈН ОП 01/2014   
 

 
 
Назив, адреса  и интернет страница Наручиоца: ЗЗЈЗ Сомбор, Сомбор,ул. Војвођанска 47; 
 www. zzjzsombor.org 
Врста наручиоца: Јавна установа 
Врста поступка: Јавна набавка велике вредности 
Врста предмета: добра 
Основна обележја набавке, ОРН, место извршења : Набавка медицинског потрошног 
материјала ОРН 33140000 ; ЗЗЈЗ Сомбор, Сомбор,ул. Војвођанска 47. 
Критеријум, елементи критеријума доделе уговора: економски најповљнија понуда 
 

Партија 1 
 

Вредност уговора:  283.069,70  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 
283.069,70 динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2014. године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014. године 
Основни подаци о добављачу: “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471, 
МБ: 08704210 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 

Партија 2 
 

Вредност уговора:   382.878,00  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Три понуде 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
547.096,22 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 382.878,00  динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  „КЕFO ” ДОО из Београд, ПИБ: 105046072, МБ: 20302216 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 

Партија 3 
 

Вредност уговора:   174.515,50 динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Четири понуде 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
229.381,20 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 174.515,50   динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 



Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  “SCOR” ДОО из Ниш, ПИБ: 100501811, МБ: 07651406 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 

Партија 4 
 

Вредност уговора:  325.625,00  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: две понуде 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
402.750,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 325.625,00   динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2014. године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014. године 
Основни подаци о добављачу: “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471, 
МБ: 08704210 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 6 
 

Вредност уговора:   396.624,00  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: пет понуда 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
549.429.59 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 396.624,00  динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  „КЕFO ” ДОО из Београд, ПИБ: 105046072, МБ: 20302216 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 
 

Партија 7 
 

Вредност уговора:   2.570.817,60  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 
2.570.817,60 динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  „YUNYCOM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100219473, МБ: 
07445849 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 
. 

Партија 10 
 

Вредност уговора:   41.992,50  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Примљене су две понуде. 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Највиша понуђена цена је 
41.992,50 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 36.628,00  динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 



Основни подаци о добављачу:  „YUNYCOM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100219473, МБ: 
07445849 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 11 
 

Вредност уговора:   162.500,00 динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Четири понуде 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
441.302,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 162.500,00   динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  “SCOR” ДОО из Ниш, ПИБ: 100501811, МБ: 07651406 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 12 
 

Вредност уговора:  142.362,00  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Примљене су две понуде. 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Највиша понуђена цена је 
142.362,00  без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 119.898,00  динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  „YUNYCOM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100219473, МБ: 
07445849 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 13 
 

Вредност уговора:  1.242.064,00  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Примљене су две понуде. 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Највиша понуђена цена је 
1.619.903,00  без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 1.242.064,00 динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  „MEDI LABOR ” ДОО из Нови Сад, ПИБ: 100463356, МБ: 
08374350 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 14 
 

Вредност уговора:  14.300,00  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 
14.300,00 динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471, 



МБ: 08704210 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 15 
 

Вредност уговора:  97.500,00 динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: три понуде 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
289.000,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 97.500,00   динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2014. године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014. године 
Основни подаци о добављачу: “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471, 
МБ: 08704210 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 16 
 

Вредност уговора:  131.661,00  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Примљене су две понуде. 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Највиша понуђена цена је 
135.600,00  без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 131.661,00  динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  „YUNYCOM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100219473, МБ: 
07445849 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 
 
 

Партија 17 
 

Вредност уговора:  57.166,50  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 
57.166,50  динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 
Основни подаци о добављачу:  „YUNYCOM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100219473, МБ: 
07445849 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 18/а 
 

Вредност уговора:  210.600,00 динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: пет понуда 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
378.000,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је  210.600,00   динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2014. године 



Датум закључења уговора: 01.12.2014. године 
Основни подаци о добављачу: “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471, 
МБ: 08704210 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 19 
 

Вредност уговора:  36.920,00 динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: две понуде 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
46.082,40 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је  36.920,00   динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2014. године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014. године 
Основни подаци о добављачу: “VICOR” ДОО из Нови Београд, ПИБ: 100134880, 
МБ: 07738412 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 22 
 

Вредност уговора:  31.500,00 динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: две понуде 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
107.763,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је  31.500,00   динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2014. године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014. године 
Основни подаци о добављачу: “VICOR” ДОО из Нови Београд, ПИБ: 100134880, 
МБ: 07738412 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 

Партија 23 
 

Вредност уговора:  4.400,00 динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: две понуде 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 
8.600,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је  4.400,00  динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2014. године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014. године 
Основни подаци о добављачу: “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471, 
МБ: 08704210 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 

Партија 24 
 

Вредност уговора:  620.684,00  динара без ПДВ-а 
Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 
Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 
620.684,00  динара без ПДВ-а. 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.11.2014.године 
Датум закључења уговора: 01.12.2014.године 



Основни подаци о добављачу:  „YUNYCOM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100219473, МБ: 
07445849 
Период важења уговора: 30.11.2015.- годину дана 
 
 
 
 
 
 
Kонтакт:  е-пошта: office@zzjzsombor.org; тел.025/412-888 у периоду од 07.30-14 часова 
радним даном. 
 
 
                                                          
                                                                                      
                                                                                           
         
          
         
       
 
 
 
 
 


