
‘ На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12,14/15,68/15),

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 48

Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке добара – Средства за одржавање хигијене 
Партија 3 – Кесе за отпад

бр ЈН 4/16

1.Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:Завод за трансфузију крви  Ниш 
Адреса наручиоца: Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48
Интернет страница наручиоца: www.transfuzijanis.rs

2.Врста наручиоца: здравство 

3.Предмет јавне набавке: Набавка  добара– Средства за одржавање хигијене
Партија 3 – Кесе за отпад
Ознака из општег речника набавке 24000000

4 Процењена вредност јавне набавке :  1.100.000,00 динара  без ПДВ-а
Партија 3-кесе за отпад - процењена вредност-142.120,00

5.Уговорена вредност : 129.200,00 дин

6. Критеријум за доделу уговора – најниже понуђена цена 

7-Број примљених понуа –2 понуде 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена износи износи 146.650,00 динара 
без ПДВ, а најнижа 129.200,00  динара без ПДВ

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Највиша понуђена цена износи износи 129.200,00  динара без ПДВ, а најнижа 129.200,00  динара 
без ПДВ
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач
наступа самостално.

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.03.2016 године.

12. Датум закључења уговора: 28.03.2016 године
13. Основни подаци о добављачу:
Nataly Drogerija
Матични број:20555530; 
ПИБ:106210355; 
14. Период важења уговора: 31.12.2016.
15 Околности које представљају основ за измену уговора: - нема 
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Интернет страница наручиоца: www.transfuzijanis.rs



2.Врста наручиоца: здравство 



3.Предмет јавне набавке: Набавка  добара– Средства за одржавање хигијене

Партија 3 – Кесе за отпад

Ознака из општег речника набавке  24000000



4 Процењена вредност јавне набавке :  1.100.000,00 динара  без ПДВ-а

Партија 3-кесе за отпад - процењена вредност-142.120,00



5.Уговорена вредност : 129.200,00  дин



6. Критеријум за доделу уговора – најниже понуђена цена 



7-Број примљених понуа –2  понуде 



8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена износи износи 146.650,00 динара без ПДВ, а најнижа 129.200,00  динара без ПДВ





9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша понуђена цена износи износи 129.200,00   динара без ПДВ, а најнижа 129.200,00  динара без ПДВ

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач

наступа самостално.



11. Датум доношења одлуке о додели уговора:  14.03.2016 године.



12. Датум закључења уговора: 28.03.2016 године

13. Основни подаци о добављачу:

Nataly Drogerija

Матични број:20555530; 

ПИБ:106210355; 

14. Период важења уговора: 31.12.2016.

15 Околности које представљају основ за измену уговора: - нема 

