
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

Назив наручипца: 

Адреса наручипца: 

Интернет страница наручипца: 

Врста наручипца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Угпвпрена вреднпст: 

 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 

 

 

 

 

 

Рада Кпнчара бр: 46 

 
www.dzzemun.org.rs 

 здравствп 

 дпбра 

 

Дпм здравља Земун 

 

Ампулирани лекпви ЈН МВ 44/13 

Партија 1-Антибиптици 

ОРН-Медицински раствпри-33692000 

 

82.978,00 без ПДВ-а 

Најнижа ппнуђена цена 

 



Брпј примљених ппнуда: 

 - Највиша 

Ппнуђена цена 

 - Најнижа 

 - Највиша 

 

 - Најнижа 

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 

 

 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 

 

Датум закључеоа угпвпра: 

Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

 

 

Перипд важеоа угпвпра: 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: 

 

 

 

Остале инфпрмације: 

 

 

Ппнуђена цена кпд 

прихватљивих ппнуда: 

5 

87.822,00 

82.978,00 

87.822,00 

 

82.978,00 

 

 

Медицпм дпп,Ппцерска бр.3 ,Шабац 

 

30.10.2013 

 
13.11.2013 

 

Дп испуоеоа угпвпрених кпличина 

 



ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

Назив наручипца: 

Адреса наручипца: 

Интернет страница наручипца: 

Врста наручипца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Угпвпрена вреднпст: 

 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 

 

 

 

 

 

Рада Кпнчара бр: 46 

 
www.dzzemun.org.rs 

 здравствп 

 дпбра 

 

Дпм здравља Земун 

 

Ампулирани лекпви ЈН МВ 44/13 

Партија 2-Analgetici i sedativi 

ОРН-Медицински раствпри-33692000 

 

53.920,00 без ПДВ-а 

Најнижа ппнуђена цена 

 



Брпј примљених ппнуда: 

 - Највиша 

Ппнуђена цена 

 - Најнижа 

 - Највиша 

 

 - Најнижа 

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 

 

 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 

 

Датум закључеоа угпвпра: 

Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

 

 

Перипд важеоа угпвпра: 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: 

 

 

 

Остале инфпрмације: 

 

 

Ппнуђена цена кпд 

прихватљивих ппнуда: 

5 

90.080,00 

53.920,00 

90.080,00 

 

53.920,00 

 

 

Farmalogist  дпп,Mirijevski bulevar бр.3 ,Beograd 

 

30.10.2013 

 
13.11.2013 

 

Дп испуоеоа угпвпрених кпличина 

 



ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

Назив наручипца: 

Адреса наручипца: 

Интернет страница наручипца: 

Врста наручипца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Угпвпрена вреднпст: 

 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 

 

 

 

 

 

Рада Кпнчара бр: 46 

 
www.dzzemun.org.rs 

 здравствп 

 дпбра 

 

Дпм здравља Земун 

 

Ампулирани лекпви ЈН МВ 44/13 

Партија 3-Antireumatici 

ОРН-Медицински раствпри-33692000 

 

1.729,00 без ПДВ-а 

Најнижа ппнуђена цена 

 



Брпј примљених ппнуда: 

 - Највиша 

Ппнуђена цена 

 - Најнижа 

 - Највиша 

 

 - Најнижа 

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 

 

 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 

 

Датум закључеоа угпвпра: 

Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

 

 

Перипд важеоа угпвпра: 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: 

 

 

 

Остале инфпрмације: 

 

 

Ппнуђена цена кпд 

прихватљивих ппнуда: 

5 

1.729,00 

1.726,50 

1.729,00 

1.726,50 

 

 

Farmalogist  дпп,Mirijevski bulevar бр.3 ,Beograd 

 

30.10.2013 

 
13.11.2013 

 

Дп испуоеоа угпвпрених кпличина 

 



ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

Назив наручипца: 

Адреса наручипца: 

Интернет страница наручипца: 

Врста наручипца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Угпвпрена вреднпст: 

 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 

 

 

 

 

 

Рада Кпнчара бр: 46 

 
www.dzzemun.org.rs 

 здравствп 

 дпбра 

 

Дпм здравља Земун 

 

Ампулирани лекпви ЈН МВ 44/13 

Партија 4-Infuzioni rastvori 

ОРН-Медицински раствпри-33692000 

 

320.131,30 без ПДВ-а 

Најнижа ппнуђена цена 

 



Брпј примљених ппнуда: 

 - Највиша 

Ппнуђена цена 

 - Најнижа 

 - Највиша 

 

 - Најнижа 

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 

 

 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 

 

Датум закључеоа угпвпра: 

Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

 

 

Перипд важеоа угпвпра: 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: 

 

 

 

Остале инфпрмације: 

 

 

Ппнуђена цена кпд 

прихватљивих ппнуда: 

3 

350.169,00 

320.131,30 

350.169,00 

 

320.131,30 

 

 

Velexfarm  дпп,Strahinića bana бр.31a ,Beograd 

 

30.10.2013 

 
13.11.2013 

 

Дп испуоеоа угпвпрених кпличина 

 



ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

Назив наручипца: 

Адреса наручипца: 

Интернет страница наручипца: 

Врста наручипца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Угпвпрена вреднпст: 

 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 

 

 

 

 

 

Рада Кпнчара бр: 46 

 
www.dzzemun.org.rs 

 здравствп 

 дпбра 

 

Дпм здравља Земун 

 

Ампулирани лекпви ЈН МВ 44/13 

Партија 5-Dexametazon 

ОРН-Медицински раствпри-33692000 

 

45.774,00 без ПДВ-а 

Најнижа ппнуђена цена 

 



Брпј примљених ппнуда: 

 - Највиша 

Ппнуђена цена 

 - Најнижа 

 - Највиша 

 

 - Најнижа 

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 

 

 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 

 

Датум закључеоа угпвпра: 

Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

 

 

Перипд важеоа угпвпра: 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: 

 

 

 

Остале инфпрмације: 

 

 

Ппнуђена цена кпд 

прихватљивих ппнуда: 

6 

49.572,00 

45.774,00 

49.572,00 

 

45.774,00 

 

 

Медицпм дпп,Ппцерска бр.3 ,Шабац 

 

30.10.2013 

 
13.11.2013 

 

Дп испуоеоа угпвпрених кпличина 

 



ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

Назив наручипца: 

Адреса наручипца: 

Интернет страница наручипца: 

Врста наручипца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Угпвпрена вреднпст: 

 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 

 

 

 

 

 

Рада Кпнчара бр: 46 

 
www.dzzemun.org.rs 

 здравствп 

 дпбра 

 

Дпм здравља Земун 

 

Ампулирани лекпви ЈН МВ 44/13 

Партија 6-Nadroparini 

ОРН-Медицински раствпри-33692000 

 

246.652,00 без ПДВ-а 

Најнижа ппнуђена цена 

 



Брпј примљених ппнуда: 

 - Највиша 

Ппнуђена цена 

 - Најнижа 

 - Највиша 

 

 - Најнижа 

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 

 

 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 

 

Датум закључеоа угпвпра: 

Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

 

 

Перипд важеоа угпвпра: 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: 

 

 

 

Остале инфпрмације: 

 

 

Ппнуђена цена кпд 

прихватљивих ппнуда: 

4 

271.799,00 

 

246.652,00 

271.799,00 

246.652,00 

 

 

Farmalogist  дпп,Mirijevski bulevar бр.3 ,Beograd 

 

30.10.2013 

 
13.11.2013 

 

Дп испуоеоа угпвпрених кпличина 

 



ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

Назив наручипца: 

Адреса наручипца: 

Интернет страница наручипца: 

Врста наручипца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Угпвпрена вреднпст: 

 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 

 

 

 

 

 

Рада Кпнчара бр: 46 

 
www.dzzemun.org.rs 

 здравствп 

 дпбра 

 

Дпм здравља Земун 

 

Ампулирани лекпви ЈН МВ 44/13 

Партија 7-Dalteparini 

ОРН-Медицински раствпри-33692000 

 

59.472,00 без ПДВ-а 

Најнижа ппнуђена цена 

 



Брпј примљених ппнуда: 

 - Највиша 

Ппнуђена цена 

 - Најнижа 

 - Највиша 

 

 - Најнижа 

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 

 

 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 

 

Датум закључеоа угпвпра: 

Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

 

 

Перипд важеоа угпвпра: 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: 

 

 

 

Остале инфпрмације: 

 

 

Ппнуђена цена кпд 

прихватљивих ппнуда: 

2 

60.320,00 

 

59.472,00 

60.320,00 

 

59.472,00 

 

 

Farmalogist  дпп,Mirijevski bulevar бр.3 ,Beograd 

 

30.10.2013 

 
13.11.2013 

 

Дп испуоеоа угпвпрених кпличина 

 



ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

Назив наручипца: 

Адреса наручипца: 

Интернет страница наручипца: 

Врста наручипца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 

За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Угпвпрена вреднпст: 

 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 

 

 

 

 

 

Рада Кпнчара бр: 46 

www.dzzemun.org.rs 

здравствп 

дпбра 

Дпм здравља Земун 

Ампулирани лекпви ЈН МВ 44/13 

Партија 8-Специфични имунпглпбулин 

ОРН-Медицински раствпри-33692000 

285.150,00 динара без ПДВ-а 

307.962,00 динара са ПДВ-пм 

Најнижа ппнуђена цена 



Брпј примљених ппнуда: 

 - Највиша 

Ппнуђена цена 

 - Најнижа 

 - Највиша 

 

 - Најнижа 

Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 

 

 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 

 

Датум закључеоа угпвпра: 

Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

 

 

Перипд важеоа угпвпра: 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: 

 

 

 

Остале инфпрмације: 

 

Ппнуђена цена кпд 

прихватљивих ппнуда: 

2 

285.720,00 динара 

285.150,00 динара 

 

285.720,00 динара 

 

285.150,00 динара 

 

                                                                               /                                                                                                                                                     

 

Farmeks doo,ul. Novoseljanski put br:40  Pančevo,  

MB  08280371 

 

30.10.2013 

13.11.2013 

 

Дп испуоеоа угпвпрених кпличина 


