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Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка -
 - на основу оквирног споразума / система динамичке набавке

ЈАВНИ НАРУЧИЛАЦ
Ово обавештење односи се на:

Закључење уговора о јавној набавци

Закључење оквирног споразума

Закључење уговора на основу оквирног споразума / система динамичне набавке

Окончање система динамичне набавке

Обуставу или поништење поступка

Одељак I: Јавни наручилац
I.1) Назив и адресе (молимо наведите све јавне наручиоце одговорне за поступак)

Назив: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
109170290

Адреса: ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА БР.205

Место: ЧАЧАК НСТЈ ознака: RS214 Поштански број 32000 Држава: Srbija

Особа за контакт: Љиљана Никетић Телефон: +381 32373197

Електронска пошта: tender.ob.ca@gmail.com Факс: +381 32373197

Интернет страница(-е):
Главна страница: www.obcacak.co.rs
Страница профила наручиоца:

I.2) Централизована или заједничка јавна набавка

Набавку заједнички спроводи више наручилаца
У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чланица Европске уније – навести примењив национални пропис о 
јавним набавкама:
Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке

I.4) Врста јавног наручиоца

Министарство или други државни органи, укључујући 
њихове подручне или локалне јединице Покрајинска или локална агенција/канцеларија

Јавна агенција/канцеларија Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у 
општем интересу

Органи аутономне покрајине или органи јединице 
локалне самоуправе Друга врста:



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / СИСТЕМА ДИНАМИЧКЕ НАБАВКЕ 2

I.5) Основна делатност

Опште јавне услуге Стамбене и комуналне делатности

Одбрана Социјална заштита

Јавни ред и мир Рекреација, култура и религија

Заштита животне средине Просвета

Привреда и финансије Друга делатност:

Здравство
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Одељак II: Предмет
II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Санитетски потрошни материјал ИИ ( једногодишње потребе) Референтни број: 26/2022

II.1.2) Главна CPV ознака: 33140000 - Медицински потрошни материјал Додатна CPV ознака: 

II.1.3) Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

II.1.4) Кратак опис:

II.1.6) Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија  да  не

II.1.7) Укупна вредност набавке (без ПДВ-а)

Вредност: 17.618.467,60  Валута: RSD

(Молимо унесите коначну укупну вредност јавне набавке. Податке о појединим уговорима унесите у Одељак В.)
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за њихово укупно трајање)
(за системе динамичне набавке – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави поступка 

или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о 

додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

II.2) Опис

II.2.1) Назив: СИСТЕМИ И СЕТОВИ ЗА МЕРЕЊА Партија број: 1

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
СИСТЕМИ И СЕТОВИ ЗА МЕРЕЊА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ Партија број: 2
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Филтери за црева за апарате за анестезију без овлаживача Партија број: 3

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Филтери за црева за апарате за анестезију без овлаживача

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Филтери за респираторе ХМЕ са овлаживачем Партија број: 4

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Филтери за респираторе ХМЕ са овлаживачем

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Филтери за респираторе ХМЕ антибактеријски Партија број: 5

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Филтери за респираторе ХМЕ антибактеријски 



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / СИСТЕМА ДИНАМИЧКЕ НАБАВКЕ 6

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ФИЛТЕРИ ЗА СПИРОМЕТАР АНТИБАКТЕРИЈСКИ - ВИРУСНИ СА 
ШТИПАЉКОМ ЗА НОС

Партија број: 6

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ФИЛТЕРИ ЗА СПИРОМЕТАР АНТИБАКТЕРИЈСКИ - ВИРУСНИ СА ШТИПАЉКОМ ЗА НОС

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ЦРЕВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ Партија број: 7
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЦРЕВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ПЕРИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЈА Партија број: 8

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ПЕРИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЈА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Фиксатор епидуралног катетера са адхезивним јастучетом са 
провидним пластичним клик механизмом

Партија број: 9

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Фиксатор епидуралног катетера са адхезивним јастучетом са провидним пластичним клик механизмом

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ВАКУМ СИСТЕМ ЗА УЗОРКОВАЊЕ КРВИ Партија број: 10

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ВАКУМ СИСТЕМ ЗА УЗОРКОВАЊЕ КРВИ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: АУТОМАТСКЕ КОНТАКТ ЛАНЦЕТЕ  И СЕТ ЗА ГАСНЕ АНАЛИЗЕ Партија број: 11

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
АУТОМАТСКЕ КОНТАКТ ЛАНЦЕТЕ  И СЕТ ЗА ГАСНЕ АНАЛИЗЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ДИСК ЗА КОЛОСТОМУ И ИЛЕОСТОМУ И Партија број: 12
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ДИСК ЗА КОЛОСТОМУ И ИЛЕОСТОМУ И

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ДИСК ЗА КОЛОСТОМУ И ИЛЕОСТОМУ ИИ Партија број: 13

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ДИСК ЗА КОЛОСТОМУ И ИЛЕОСТОМУ ИИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: СТОМА ПОМАГАЛА Партија број: 14

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
СТОМА ПОМАГАЛА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОРТОЗА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ВЕНСКИХ РАНА Партија број: 15

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОРТОЗА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ВЕНСКИХ РАНА
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ЦЕРВИКАЛНЕ ОРТОЗЕ Партија број: 16

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЦЕРВИКАЛНЕ ОРТОЗЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ГАСТРОСТОМЕ ЗА ЕНДОСКОПСКО ПОСТАВЉАЊЕ Партија број: 17



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / СИСТЕМА ДИНАМИЧКЕ НАБАВКЕ 13

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ГАСТРОСТОМЕ ЗА ЕНДОСКОПСКО ПОСТАВЉАЊЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ГАСТРОСТОМА ЗА ПЕРКУТАНО ПОСТАВЉАЊЕ Партија број: 18

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ГАСТРОСТОМА ЗА ПЕРКУТАНО ПОСТАВЉАЊЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Гастростома за перкутано постављање 18 -20 Г Партија број: 19

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Гастростома за перкутано постављање 18 -20 Г

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ЖИЧАНИ ВОДИЧИ Партија број: 20

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЖИЧАНИ ВОДИЧИ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ХЕМОСТАТСКИ МАТЕРИЈАЛ Партија број: 21

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ХЕМОСТАТСКИ МАТЕРИЈАЛ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КЕСЕ ЗА БРЗУ НАДОКНАДУ ТЕЧНОСТИ Партија број: 22
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КЕСЕ ЗА БРЗУ НАДОКНАДУ ТЕЧНОСТИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: УРЕТЕРАЛНЕ СОНДЕ СА ПРАВИМ ВРХОМ Партија број: 23

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
УРЕТЕРАЛНЕ СОНДЕ СА ПРАВИМ ВРХОМ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КАТЕТЕРИ ПВЦ ПОЛУЧВРСТИ БЕЗ БАЛОНА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ 
УПОТРЕБУ

Партија број: 24

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КАТЕТЕРИ ПВЦ ПОЛУЧВРСТИ БЕЗ БАЛОНА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КАТЕТЕРИ ПВЦ ПОЛУЧВРСТИ БЕЗ БАЛОНА ЗА ВИШЕКРАТНУ  
УПОТРЕБУ

Партија број: 25

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КАТЕТЕРИ ПВЦ ПОЛУЧВРСТИ БЕЗ БАЛОНА ЗА ВИШЕКРАТНУ  УПОТРЕБУ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Фрека тролуминска цх фр 16-9150 Партија број: 26

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Фрека тролуминска цх фр 16-9150

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Фрека јејунал сет цх фр 9,75 Партија број: 27
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Фрека јејунал сет цх фр 9,75

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сонда Блек Мооре Партија број: 28

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сонда Блек Мооре

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сонда Јејунална силиконска са жичаним мандреном и металном 
оливом на врху

Партија број: 29

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сонда Јејунална силиконска са жичаним мандреном и металном оливом на врху

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ТУБУЛАРНЕ ОРТОЗЕ Партија број: 30

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ТУБУЛАРНЕ ОРТОЗЕ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Компресивне чарапе Партија број: 31

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Компресивне чарапе са градуисаном падајућом компресијом према бутини,градијента притиска од 18ммХг у пределу 

скочног зглоба,могућност прања на 95степени Ц,стерилисања воденом паром или хемијском стерилизацијом минимум 10 пута без 
значајног губитка еластичности.Величине:XС/С;XС/Л;С/С;С/Л;М/С;М/Л;Л/С;Л/Л.

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ИНВАЗИВНИ ХЕМОДИНАМСКИ МОНИТОРИНГ Партија број: 32
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ИНВАЗИВНИ ХЕМОДИНАМСКИ МОНИТОРИНГ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ОЛИВЕ ЗА СКРИНИНГ СЛУХА за уредјај производјаца Интер 
Ацоустицс Тип Теоае

Партија број: 33

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ОЛИВЕ ЗА СКРИНИНГ СЛУХА за уредјај производјаца Интер Ацоустицс Тип Теоае

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Снап електроде за Интерацоустицс Ецлипсе уређај 
3x2,2цм(паковање 20 кесица по 3 комада)

Партија број: 34

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Снап електроде за Интерацоустицс Ецлипсе уређај 3x2,2цм(паковање 20 кесица по 3 комада)

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Конектор за црева,ТИП- универзални Партија број: 35

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Конектор за црева,ТИП- универзални,Y И прав произведен од медицинске пластике величине обележене 

бројевима,конусни или степенасти доступни у стерилној или нестерилној варијанти.
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Конектори - везе између силиконских црева унутрашњег промера 
0.8 цм и катетера разних величина 

Партија број: 36

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Конектори - везе између силиконских црева унутрашњег промера 0.8 цм и катетера разних величина 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Универзални,прави,дупли,конусни конектор и адаптер Партија број: 37
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Универзални,прави,дупли,конусни конектор и адаптер израђен од термопластичног полимера који је отпоран на спољне 

утицаје. Могућност стерилизације етилен оксидом
величина 7.8-15,7 / 7.8-15.7 Фи/мм

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Филм мамографски 25,4цм x 30,5цм 1/100 за мамомат АГФА ДРY 
СТАР АКСYС

Партија број: 38

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Филм мамографски 25,4цм x 30,5цм 1/100 за мамомат АГФА ДРY СТАР АКСYС

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Филмови ДИ-ХЛ 35цм x 43цм 1/100 Партија број: 39

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Филмови ДИ-ХЛ 35цм x 43цм 1/100 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ФИЛМОВИ ЗА СУВО РАЗВИЈАЊЕ ЗА ШТАМПАЧ АГФА ДРYСТАР 5302 Партија број: 40

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ФИЛМОВИ ЗА СУВО РАЗВИЈАЊЕ ЗА ШТАМПАЧ АГФА ДРYСТАР 5302



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / СИСТЕМА ДИНАМИЧКЕ НАБАВКЕ 27

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА ФЛЕКСИ СИЛИКОНСКЕ ВИСЕКРАТНА Партија број: 41

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА ФЛЕКСИ СИЛИКОНСКЕ ВИСЕКРАТНА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА ЦЛАСИК-СИЛИКОНСКА ВИСЕКРАТНА Партија број: 42
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА ЦЛАСИК-СИЛИКОНСКА ВИСЕКРАТНА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА ПРОСЕАЛ (СА ГАСТРИЦНИМ ПРИСТУПОМ) - 
СИЛИКОНСКА ВИСЕКРАТНА 

Партија број: 43

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА ПРОСЕАЛ (СА ГАСТРИЦНИМ ПРИСТУПОМ) - СИЛИКОНСКА ВИСЕКРАТНА 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: АМБУ БАЛОНИ Партија број: 44

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
АМБУ БАЛОНИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: СТАЛАК ЗА ЕПРУВЕТЕ Партија број: 45

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
СТАЛАК ЗА ЕПРУВЕТЕ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ПОКРОВНА СТАКЛА Партија број: 46

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ПОКРОВНА СТАКЛА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: СКАЛПЕЛИ Партија број: 47
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
СКАЛПЕЛИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ЛАНЦЕТЕ Партија број: 48

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЛАНЦЕТЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ножићи микротомски уски обострано сециво у опису а 50ком. Партија број: 49

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ножићи микротомски уски обострано сециво у опису а 50ком. 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Сет пластичних получврстих бужија са врхом оливе 
Цх(7;9;11;13:15;17;19;21;23;25)

Партија број: 50

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Сет пластичних получврстих бужија са врхом оливе Цх(7;9;11;13:15;17;19;21;23;25)
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Натријум, калцијум хидроксид апсорбент за ЦО2 Партија број: 51

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Натријум, калцијум хидроксид апсорбент за ЦО2 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Самолепљива ЕКГ електрода на пенастој подлози Партија број: 52
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Самолепљива ЕКГ електрода на пенастој подлози, са чврстим  гелом и појачаним лепљењем, четвртастог облика, за 

мониторинг, димензија 28-32 мм x 41-44 мм 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Самолепљива ЕКГ електрода на пенастој подлози, са течним гелом Партија број: 53

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Самолепљива ЕКГ електрода на пенастој подлози, са течним гелом, за холтер и ерго тестове, минималне димензије Ø55 

мм

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Самолепљива ЦПР-Д електрода за једнократну употребу за 
дефибрилатор АЕД ПЛУС проузвођача ЗОЛЛ

Партија број: 54

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Самолепљива ЦПР-Д електрода за једнократну употребу за дефибрилатор АЕД ПЛУС проузвођача ЗОЛЛ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Електроде за дефибрилатор фред еасy 2Г произвођача "Сцхиллер" Партија број: 55

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Електроде за дефибрилатор фред еасy 2Г произвођача "Сцхиллер" 
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Електроде за екстерни пацинг за дефибрилатор произвођача Нихон 
Кохден

Партија број: 56

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Електроде за екстерни пацинг за дефибрилатор произвођача Нихон Кохден

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ЕКГ Електроде за једнократну употребу (велицине за 
новородјенцад)-модел апарата-Хеарт Миррор 3ИКО-Иномед

Партија број: 57



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / СИСТЕМА ДИНАМИЧКЕ НАБАВКЕ 37

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЕКГ Електроде за једнократну употребу (велицине за новородјенцад)-модел апарата-Хеарт Миррор 3ИКО-Иномед

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Електроде за једнократну употребу (велицине за новородјенцад) за 
монитор ПАМО ИИ-производјац МЕК УСА

Партија број: 58

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Електроде за једнократну употребу (велицине за новородјенцад) за монитор ПАМО ИИ-производјац МЕК УСА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Коаксијалне иглене електроде за једнократну употрбу ознаке ЕМГ 
НСП -40-45 -са апликатором

Партија број: 59

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Коаксијалне иглене електроде за једнократну употрбу ознаке ЕМГ НСП -40-45 -са апликатором

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Стерилне кесе за камеру 13 x 250цм Партија број: 60

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Стерилне кесе за камеру 13 x 250цм
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ТОПЛОМЕРИ Партија број: 61

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ТОПЛОМЕРИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Шприц боца пластична од 500мл Партија број: 62
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Шприц боца пластична од 500мл

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ПВЦ кутија а 200г са поклопцем Партија број: 63

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ПВЦ кутија а 200г са поклопцем

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Флашица стаклена за бебе са цуцлом Партија број: 64

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Флашица стаклена за бебе са цуцлом

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Четкице за прање ендотрахеалних канила Партија број: 65

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Четкице за прање ендотрахеалних канила
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ Партија број: 66

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ендоназални балони за епистаксе Но3Р Партија број: 67
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ендоназални балони за епистаксе Но3Р

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Презервативи за У.З. сонду Партија број: 68

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Презервативи за У.З. сонду

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: МЕДИЦИНСКО ПЛАТНО Партија број: 69

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
МЕДИЦИНСКО ПЛАТНО

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Флексибилна канила "Карман" типа,за интраутерину 
аспирацију,једнократне,ПВЦ,стерилне величине, Д6

Партија број: 70

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Флексибилна канила "Карман" типа,за интраутерину аспирацију,једнократне,ПВЦ,стерилне величине, Д6
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Трокраке славинице Партија број: 71

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Трокраке славинице

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ЛУБРКАНТ НА ВОДЕНОЈ БАЗИ Партија број: 72
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЛУБРКАНТ НА ВОДЕНОЈ БАЗИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Таласаста дренажа 25x23 Партија број: 73

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Таласаста дренажа 25x23

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / СИСТЕМА ДИНАМИЧКЕ НАБАВКЕ 47

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ТЕСТОВИ-НАРКОТИКА Партија број: 74

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ТЕСТОВИ-НАРКОТИКА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ТЕСТОВИ-ПАТОЛОГИЈА Партија број: 75

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ТЕСТОВИ-ПАТОЛОГИЈА
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Ендоскопски биопсијски брзи тест  за детекцију хелико бацтер 
пyлори

Партија број: 76

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Ендоскопски биопсијски брзи тест  за детекцију хелико бацтер пyлори

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Цхирмер тест 100/тест стрипс Партија број: 77
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Цхирмер тест 100/тест стрипс

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Тест трака за одређивање билирубина код новорођенчади на 
провидној фолији за апарат билирубинометар произвођача 
"Респироницс"

Партија број: 78

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Тест трака за одређивање билирубина код новорођенчади на провидној фолији за апарат билирубинометар произвођача 

"Респироницс"

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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Одељак IV: Поступак
IV.1) Опис

IV.1.1) Врста поступка
Отворени поступак
Рестриктивни поступак
Конкурентни поступак са преговарањем
Конкурентни дијалог
Партнерство за иновације
Додела уговора без објављивања јавног позива у случајевима наведенима у наставку (молимо попунити Прилог Д1)

Коришћење краћег рока из разлога оправдане хитности (само у случају отвореног поступка, рестриктивног поступка, или 
конкурентног поступка са преговарањем)

Образложење:

IV.1.3) Подаци о оквирном споразуму или систему динамичне набавке
Набавка укључује успостављање оквирног споразума
Успостављен је систем динамичне набавке

IV.1.6) Подаци о електронској лицитацији
Била је спроведена електронска лицитација

IV.2) Административни подаци

IV.2.1) Претходно објављени огласи у вези са овим поступком
Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0032181
(једно од следећег: Јавни позив, Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива, Обавештење за 

добровољну претходну транспарентност)

IV.2.8) Подаци о окончању система динамичне набавке
Обавештење укључује окончање система динамичне набавке које је објављено у горе поменутом јавном позиву
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Одељак V: Додела уговора
Уговор бр.:   Партија бр.: 4  Назив: Филтери за респираторе ХМЕ са овлаживачем

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: БИОТЕЦ МЕДИЦАЛ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
108830252

Адреса: РЕСАВСКА, 2

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: biotec.medical@yahoo.com Телефон: +381 3340-148

Интернет страница: www.biotec.rs Факс: +381 3340-148

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 160.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 44.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 6  Назив: ФИЛТЕРИ ЗА СПИРОМЕТАР АНТИБАКТЕРИЈСКИ - 
ВИРУСНИ СА ШТИПАЉКОМ ЗА НОС

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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Назив: БОРФ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101390170

Адреса: Херцеговачка, 5

Место: Калуђерица НСТЈ ознака: RS110 Поштански број: 11130 Држава: Србија

Електронска пошта: info@borf.biz Телефон: +381 604040028

Интернет страница: www.borf.rs Факс: +381 114050792

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 49.500,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 33.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 7  Назив: ЦРЕВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: НЕОМЕДИЦА ДОО НОВИ САД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100458287

Адреса: Косовска 25 локал 14

Место: Нови Сад НСТЈ ознака: RS123 Поштански број: 21000 Држава: Србија

Електронска пошта: neomed@eunet.rs Телефон: +381 021552425

Интернет страница: www.neomedica-ns.co.rs Факс: +381 021552405

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 21.666,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 85.774,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 10  Назив: ВАКУМ СИСТЕМ ЗА УЗОРКОВАЊЕ КРВИ

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ЛАYОН ДОО Порески идентификациони број (ПИБ): 
103492744

Адреса: Браће Југовића 7

Место: Београд (Стари Град) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11102 Држава: Србија

Електронска пошта: office@layon.rs Телефон: +381 3036810

Интернет страница: www.layon.rs Факс: +381 3036811

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 870.546,95 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 673.198,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 11  Назив: АУТОМАТСКЕ КОНТАКТ ЛАНЦЕТЕ  И СЕТ ЗА ГАСНЕ 
АНАЛИЗЕ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ВИЦОР ДОО Порески идентификациони број (ПИБ): 
100134880

Адреса: Булевар маршала Толбухина, 42

Место: Београд (Нови Београд) НСТЈ ознака: RS Поштански број: 11070 Држава: Србија

Електронска пошта: office@vicor.rs Телефон: +381 113016492

Интернет страница: www.vicor.rs Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 85.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 43.970,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 16  Назив: ЦЕРВИКАЛНЕ ОРТОЗЕ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ХУМАНИС Д.О.О. БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
109471991

Адреса: БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА, 518 В

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@humanis.rs Телефон: +381 605555333

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 18.500,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 3.960,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 30  Назив: ТУБУЛАРНЕ ОРТОЗЕ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ХУМАНИС Д.О.О. БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
109471991

Адреса: БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА, 518 В

Место: БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@humanis.rs Телефон: +381 605555333

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 34.750,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 34.750,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 43  Назив: МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА ПРОСЕАЛ (СА ГАСТРИЦНИМ 
ПРИСТУПОМ) - СИЛИКОНСКА ВИСЕКРАТНА 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: АЦОМА ДОО Порески идентификациони број (ПИБ): 
103809445

Адреса: Дунавски кеј, 23

Место: Београд (Стари Град) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11158 Држава: Србија

Електронска пошта: info@acoma.rs Телефон: +381 65 8448 255

Интернет страница: Факс: +381 11 218 2309

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 56.100,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 55.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)
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Уговор бр.:   Партија бр.: 44  Назив: АМБУ БАЛОНИ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ГРОСИС ДОО НИШ Порески идентификациони број (ПИБ): 
100335684

Адреса: ПАНТЕЛЕЈСКА, 77

Место: Ниш НСТЈ ознака: RS225 Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@grosis.rs Телефон: +381 018/455-8170,018/455-
8171,018/455-8172,018/455-8173

Интернет страница: www.grosis.rs Факс: +381 018/4292-004,018/4292-005

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 39.800,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 14.600,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 46  Назив: ПОКРОВНА СТАКЛА

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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Назив: СИНОФАРМ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101718592

Адреса: КОСТЕ НАЂА, 31

Место: Београд (Звездара) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11160 Држава: Србија

Електронска пошта: sinofarm1@gmail.com Телефон: +381 3431061

Интернет страница: www.sinofarm.co.rs Факс: +381 3425939

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 168.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 4.300,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 47  Назив: СКАЛПЕЛИ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: СИНОФАРМ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101718592

Адреса: КОСТЕ НАЂА, 31

Место: Београд (Звездара) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11160 Држава: Србија

Електронска пошта: sinofarm1@gmail.com Телефон: +381 3431061

Интернет страница: www.sinofarm.co.rs Факс: +381 3425939

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 210.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 24.800,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 48  Назив: ЛАНЦЕТЕ

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: СИНОФАРМ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101718592

Адреса: КОСТЕ НАЂА, 31

Место: Београд (Звездара) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11160 Држава: Србија

Електронска пошта: sinofarm1@gmail.com Телефон: +381 3431061

Интернет страница: www.sinofarm.co.rs Факс: +381 3425939

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 520,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 310,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 49  Назив: Ножићи микротомски уски обострано сециво у опису 
а 50ком. 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ГАЛЕН -ФОКУС ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101547957

Адреса: Хаџи Милентијева, 34

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS Поштански број: 11030 Држава: Србија

Електронска пошта: javnenabavke@galen-fokus.co.rs Телефон: +381 113086988

Интернет страница: www.galen-fokus.co.rs Факс: +381 112433500

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 120.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 18.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 51  Назив: Натријум, калцијум хидроксид апсорбент за ЦО2 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ДРАГЕР ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100345259

Адреса: РАДОЈА ДАКИЋА, 7

Место: Београд (Земун) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11080 Држава: Србија

Електронска пошта: office.serbia@draeger.com Телефон: +381 11 39 11 222

Интернет страница: www.draeger.com Факс: +381 113911333

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 55.200,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 17.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 52  Назив: Самолепљива ЕКГ електрода на пенастој подлози

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МЕТРЕЦО ДОО НИШ Порески идентификациони број (ПИБ): 
100617809

Адреса: ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 75 лок.1

Место: Ниш НСТЈ ознака: RS Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: metreco@mts.rs Телефон: +381 18272140

Интернет страница: www.metreco.rs Факс: +381 18272150

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 67.200,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 53.400,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 53  Назив: Самолепљива ЕКГ електрода на пенастој подлози, са 
течним гелом

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МЕТРЕЦО ДОО НИШ Порески идентификациони број (ПИБ): 
100617809

Адреса: ВОЈВОДЕ МИШИЋА, 75 лок.1

Место: Ниш НСТЈ ознака: RS Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: metreco@mts.rs Телефон: +381 18272140

Интернет страница: www.metreco.rs Факс: +381 18272150

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 2.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 1.550,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)
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Уговор бр.:   Партија бр.: 55  Назив: Електроде за дефибрилатор фред еасy 2Г 
произвођача "Сцхиллер" 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: СЦХИЛЛЕР Д.О.О. Порески идентификациони број (ПИБ): 
107663594

Адреса: СИЋЕВАЧКА, 1

Место: Београд (Вождовац) НСТЈ ознака: RS110 Поштански број: 11010 Држава: Србија

Електронска пошта: info@schiller.rs Телефон: +381 113979508

Интернет страница: www.schiller.rs Факс: +381 113979518

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 22.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 22.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 56  Назив: Електроде за екстерни пацинг за дефибрилатор 
произвођача Нихон Кохден

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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Назив: ЛАБРА ДОО НИШ Порески идентификациони број (ПИБ): 
100615799

Адреса: ТОМЕ РОСАНДИЋА, 5

Место: Ниш НСТЈ ознака: RS225 Поштански број: 18000 Држава: Србија

Електронска пошта: labra@sbb.rs Телефон: +381 18242384

Интернет страница: www.labra.co.rs Факс: +381 18253584

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 26.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 19.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 59  Назив: Коаксијалне иглене електроде за једнократну употрбу 
ознаке ЕМГ НСП -40-45 -са апликатором

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МЕДИАЛ ГРОУП ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
102922905

Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића, 74/2

Место: Београд (Нови Београд) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11070 Држава: Србија

Електронска пошта: medial@medial.rs Телефон: +381 112129414

Интернет страница: http://www.medial.rs/ Факс: +381 112129537

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 28.400,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 56.400,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 60  Назив: Стерилне кесе за камеру 13 x 250цм

V.2) Додела уговора



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / СИСТЕМА ДИНАМИЧКЕ НАБАВКЕ 64

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРЕМИУМ СУРГИЦАЛ ЦОМПАНY ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100167197

Адреса: Светозара Марковића, 1

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@premiumsurgical.co.rs Телефон: +381 113034548

Интернет страница: Факс: +381 113034549

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 25.200,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 30.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 63  Назив: ПВЦ кутија а 200г са поклопцем

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРЕДУЗЕЋЕ ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Порески идентификациони број (ПИБ): 
102156404

Адреса: РАЈИЋЕВА, 55

Место: Горњи Милановац НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32300 Држава: Србија

Електронска пошта: trebovanje@florakomerc.co.rs Телефон: +381 32717635

Интернет страница: Факс: +381 32717400

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 3.800,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 1.250,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 69  Назив: МЕДИЦИНСКО ПЛАТНО

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРЕДУЗЕЋЕ ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Порески идентификациони број (ПИБ): 
102156404

Адреса: РАЈИЋЕВА, 55

Место: Горњи Милановац НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32300 Држава: Србија

Електронска пошта: trebovanje@florakomerc.co.rs Телефон: +381 32717635

Интернет страница: Факс: +381 32717400

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 194.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 130.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 75  Назив: ТЕСТОВИ-ПАТОЛОГИЈА

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПРЕДУЗЕЋЕ ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Порески идентификациони број (ПИБ): 
102156404

Адреса: РАЈИЋЕВА, 55

Место: Горњи Милановац НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32300 Држава: Србија

Електронска пошта: trebovanje@florakomerc.co.rs Телефон: +381 32717635

Интернет страница: Факс: +381 32717400

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 52.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 29.600,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)
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Одељак VI: Допунски подаци
VI.3) Додатни подаци:

VI.4) Заштита права

VI.4.1) Тело надлежно за заштиту права

Назив: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26

Место: Београд Поштански број: 11 000 Држава: РС

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs Телефон: +381 112060905

Интернет страница: http://kjn.rs Факс: +381 112060918

VI.4.3) Поступак заштите права
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а 

најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак 
јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте 
поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања.   Захтев 
за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од 
десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима 
када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН.  Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, 
подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом 
захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву. 

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева 
знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева.  Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду 
евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН.  Наручилац 
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.  Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца 
до окончања поступка заштите права.  Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.   

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља 
овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно 
седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз 
навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.   

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе. 
Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН 

и да се односи на предметни захтев за заштиту права.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 

Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.
Такса износи 120.000 динара.

VI.4.4) Служба од које се могу добити информације о заштити права 

Назив:

Адреса:

Место: Поштански број:  Држава: Србија

Електронска пошта: Телефон:

Интернет страница: Факс:

VI.5) Датум слања овог огласа: 24.01.2023

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.


