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Дана: 21.05.2020.године 

 

 

              На основу члана 116 став закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РСрбије“,бр124/2012), ЗЗЈЗ Сомбор, дана 21.05.2020.године 

      

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

                    о закљученим уговорима јавне набавке – отворени поступак  

                      Ред. бр. ЈНОП 2/2020 

 

 

Назив, адреса  и интернет страница Наручиоца: ЗЗЈЗ Сомбор, Сомбор,ул. Војвођанска 47; 

 www. zzjzsombor.org 

Врста наручиоца: Јавна установа 

Врста поступка: Отворени поступак 

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 најповољнија понуда 

 
Партија V/a – Лабораторијска пластика за PCR 

 

Вредност уговора:  79.290,00   динара без ПДВ-а  

Број примљених понуда: Примљене су две понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 

84.300,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 79.290,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 15.05.2020. године 

Основни подаци о добављачу: “Алфамед” ДОО из Београда, ПИБ: 100209988,  

МБ: 07431279 

Период важења уговора:  годину дана 

 

Партија IX/a – Хранљиве подлоге 

 

Вредност уговора:   1.145.065,00  динара без ПДВ-а  

Број примљених понуда: Примљене су две понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 

1.198.395,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 1.145.065,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  04.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 15.05.2020. године 

Основни подаци о добављачу:  “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 
Партија X/в – Готове подлоге 

 

Вредност уговора:   215.400,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљене су две понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 

219.600,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 215.400,00 динара без ПДВ-а. 



 

 2 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  04.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 15.05.2020. године  

Основни подаци о добављачу:  :  „UNI-CHEM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100052572, МБ: 

17167677 

Период важења уговора:  годину дана 

 

Партија XX/б – Серуми за аглутинацију H. Influenzae 

 

Вредност уговора:   74.694,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

74.694,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  04.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 07.05.2020. године  

Основни подаци о добављачу:  “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора:  годину дана 
 

                                            Партија XXIII – VDRL тестови 

 

Вредност уговора:   31.500,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

31.500,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  04.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 07.05.2020. године  

Основни подаци о добављачу:  :  „Beohem-3 ” ДОО из Београдa, ПИБ: 101288330, МБ: 

17177516 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

Партијa XXV – Референтни сојеви 

 

Вредност уговора:   141.447,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

141.447,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  04.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 07.05.2020. године  

Основни подаци о добављачу:  “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора: годину дана 

 

 

Партијa XXVII – PT шеме 

 

Вредност уговора:  94.000,00   динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљене су две понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена је 

209.996,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 94.000,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 15.05.2020. године  
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Основни подаци о добављачу: „UNI-CHEM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100052572, МБ: 

17167677 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

Партија XXVII/а – PT шеме 

 

Вредност уговора:   82.340,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

82.340,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:   04.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 07.05.2020. године  

Основни подаци о добављачу:  “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора: годину дана 

 

 

      

 

Kонтакт:  е-пошта: office@zzjzsombor.org; тел.025/412-888 у периоду од 07.30-14 часова 

радним даном 

mailto:office@zzjzsombor.org
tel:+00-381-25-412-888

