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о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ ОКВИРНИМ СПОРАЗУМИМА 

 

У отвореном поступку јавне набавке бр. О18-2 за 2018.годину (добра-лекови и 

медицински гасови) по партијама, објављеном на Порталу јавних набавки 16.03.2018. 

године, закљученису оквирни споразуми са следећим понуђачима: Апотека „Београд“  за 

партије 28, 29, 30, 31, 33-38, 40 у вредности од 334,887.23 динарабез пдв-а; Фармалогист 

доо Београд за партије 12 и 18 у вредности од 19,240.20динара без пдв-а;Ino-Pharm доо 

Београд за партије 1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 и 39 у вредности од 

1,123,547.00динара без пдв-а;LICENTIS доо Београд за партију 13 у вредности од 

8,000.00динара без пдв-а;Магловац доо Београд за партију 23 и 24 у вредности од 

1,491,528.00динара без пдв-а;MAGNA MEDICA доо Нови Београд за партију 6 у 

вредности од 140,000.00динара без пдв-а; Медикунион доо Београд, за партију 3 и 25 у 

вредности од 116,823.00 динара без пдв-а;MESSER TEHNOGAS ад Београд, за партију 42 

у вредности од 6.387.093,18 динара без пдв-а; Phoenix Pharma доо Београд, за партију 5 и 

41 у вредности од 93,139.20 динара без пдв-а; SANOL S доо Београд, за партију 9 у 

вредности од 611.018,00 динара без пдв-а; UNI-CHEM доо Београд, за партију 10 у 

вредности од 57,200.00 динара без пдв-а.Критеријум за доделу је најнижа понуђена цена. 

Број поднетих понуда: 1 по партији. Одлука о закључењу оквирног споразума је донета 

11.05.2018. године и објављена на Порталу јавних набавки. Оквирни споразум је закључен 

са изабраним понуђачима у периоду од 23.05. до 01.06.2018. год. Оквирни споразумису 

закључени на период од 1године. Најнижа понуђена цена код примљених понуда укупно 

за све понуђене партије: 10.964.993,00дин. без пдв-а, највиша: 10.968.053,00дин. без пдв-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за све понуђене партије укупно износи: 

10.964.993,00дин. без пдв-а, највиша: 10.968.053,00дин. без пдв-а. 
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