
 
 
 
 
 

Нa основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о додели уговора бр.270/2013-1 од 

09.10.2013.године, 
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ“ 

25000 Сомбор, Мирна улица бр. 3 
објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку добара бр.270/2013 – набавка штампаног материјала по партијама -
Партија 1. штампани здравстевени обрасци на 80 гр. хартији и Партија 2. штампани 

картони, протоколи, индекси и блоковска роба 
 

1.) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља „Др Ђорђе Лазић“  
Сомбор 25000, Мирна бр. 3, www.dzsombor.rs 
2.) Врста наручиоца: здравство. 
3.) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
.Назив и ознака из општег речника набавки: 22820000 Обрасци, 22810000- 
Регистратори од хартије или картона 
 
4.) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најниже понуђена цена. 
5.) Уговорена вредност:  
Партија 1) 662.280,00 динара без ПДВ-а, Партија 2) 561.600,00 динара са ПДВ-ом 
6.) Број примљених понуда: 16 понудa. 
7.) Највиша и најнижа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена је Партија 1) 2.392.800,00  динара са ПДВ-ом а најнижа 
662.280,00 динара са ПДВ-ом. Највиша понуђена цена је Партија 2). 1.347.960,00  
динара са ПДВ-ом а најнижа 561.600,00 динара са ПДВ-ом. 
8.) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Наручилац је примио 13 одговарајућих и прихватљивих понуда  
Највиша понуђена цена је Партија 1) 1.283.070,00  динара са ПДВ-ом а најнижа 
662.280,00 динара са ПДВ-ом. Највиша понуђена цена је Партија 2). 1.170.828,00  
динара са ПДВ-ом а најнижа 561.600,00 динара са ПДВ-ом. 
9.) Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.10.2013.године. 
10.) Датум закључења уговора: 22.10.2013.године. 
11.) Основни подаци о добављачу: 
Партија 1.) „Red line 025“, , из Сомбора, ул. Централа бб,ПИБ:107622372, МБ:20838477 
Партија 2.) „Zilj“ Каменогорска 10/2 Београд,ПИБ:101723574, МБ:07882858 
12.) Период важења уговора: 12 месеци. 
13.) Околности које представљају основ за измену уговора: 
Сходно моделу уговора из конкурсне документације и члану 4. уговора, околности за 
промену уговора су следеће: услед промене цена  репроматеријала, званичне промене 
курса евра по подацима НБС, или измене пореских стопа. 
 

                                                                                                                          Директор 
др Емеше Ури 

 
 


