
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

„БУКОВИЧКА БАЊА“ А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 
БРОЈ: 871 

ДАТУМ: 09.07.2019 . год. 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац 

 

 

објављује 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара 
Лабораторијски материјал 

"Буковичка бања" Аранђеловац 

ЈН бр. 1.1.5 

1. Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка 
бања“ Аранђеловац, ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац 

 
2. Интернет страна наручиоца: www.bukovickabanja.co.rs 

 
3. Врста наручиоца: Здравство 

 

4. Предмет јавне набавке: Набавка добара– Лабораторијски материјал за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац  

 

5. Назив из Општег речника набавке: Лабораторијски реагенси 

 

6. Oзнака из Општег речника набавки: 33696500 

 

7. Уговорена вредност: 
- за партију 1 без ПДВ- а (дин.):   328.760,10 динара 

- за партију 2 без ПДВ- а (дин.):   761.436,97 динара 

- за партију 4 без ПДВ- а (дин.):   360.524,00 динара 

- за партију 5 без ПДВ- а (дин.):     52.731,37 динара 

 

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

 

9. Број примљених понуда:  
        за партију 1 -  1 (једна) понуда 

        за партију 2 -  1 (једна) понуда 
        за партију 4 -  1 (једна) понуда 

        за партију 5 -  1 (једна) понуда 

 

10. Ранг листа понуђача са понуђеном најнижом и највишом јединичном ценом без 

ПДВ-а (дин), после отварања понуда:  

          Највише понуђена цена за партију 1: 328.760,10 динара 

          Најниже понуђена цена за партију 1: 328.760,10 динара 

 

          Највише понуђена цена за партију 2: 761.436,97 динара 

          Најниже понуђена цена за партију 2: 761.436,97 динара 

 

          Највише понуђена цена за партију 4: 360.524,00 динара 



          Најниже понуђена цена за партију 4: 360.524,00 динара 

 
          Највише понуђена цена за партију 5: 52.731,37 динара 

          Најниже понуђена цена за партију 5: 52.731,37 динара 
 

11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће 
извршавати уговор преко подизвођача. 

 

12.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.06.2019. године. 

 

13. Датум закључења уговора: 01.07.2019. године. 

 

14. Основни подаци о добављачима:  
 

“ Yunucom“ d.o.o., са седиштем у Београду, улица Булевар ослобођења 185, ПИБ: 

100219473, Матични број: 07445849 

15. Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза. 

 

16. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које 

представљају основ за измену уговора. 


