
1 
 

 

 
 
Број: 01-901 
Дана: 13.05.2019. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЈН 26П/18 ПП 
 
Назив наручиоца: Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 
Адреса наручиоца: Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола 
Интернет страница наручиоца: www.dzbt.co.rs 
Врста наручиоца: Здравство 
Врста предмета: набавка добра-набавка материјала за дијализу, обликована у 4  партијe 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 33000000 – 
медицинска  опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу, за сваку партију 
Процењена вредност: 1.199.480,00 динара  без ПДВ- за 9 месеци 
 
Уговорена вредност:  

  
Без ПДВ 

 
Са ПДВ 

 

1. „МЕДИKОН“ д.о.о Деч 22441 , Војвођанска 97 619.800,00 681.780,00 
 

свега:  619.800,00 681.780,00 
 

 
Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола је применио критеријум „најнижа понуђена цена“. 
Број примљених понуда: 1 

a) Понуђена цена (највиша и најнижа) код свих понуда: 
 

Број партије Најнижа цена Највиша цена 

1 44,00  

2 77,00  

3 -  

4 1.440,00  

 
b) Понуђена цена/понуђена цена код прихватљивих понуда (највиша и најнижа) 

Број партије Најнижа цена Највиша цена 

1 44,00  

2 77,00  

3 -  

4 1.440,00  

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављачи не извршава 
набавку уз помоћ подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора у отвореном поступку: 21.03.2019.        
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Основни подаци о добављачима: 
 
1. „  МЕДИКОН“  д.о.о. Деч, Војвођанска бр. 97, 22441 Деч 
кога заступа директор  Петар Белокапић  
Текући рачун број:160-109553-53 Банка Интеза 
ПИБ: 100399601 
Матични број: 08623708 
Средње правно лице 
Датум закључења уговора: 13.05.2019. год. 
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза. 
Укупна вредност Уговора износи 619.800,00 динара без ПДВ-а, а укупна вредност са урачунатим ПДВ-ом 
износи 681.780,00 динара. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговорена цена се може мењати искључиво у случају промене курса ЕВРА +/- 5 % према средњем 
курсу НБС (117,97) у односу на дан отварања понуда  као базни дан за корекцију цене.  
Корекције се могу вршити само за испоруке добара након стицања услова према формули: 
(повећање курса еура – 5 = признато повећање у процентима).  
Промена цене, по основу наведеном у претходном ставу, може износити само процентуални део 
који прелази 5 % промене вредности курса динара. 
Корекција цена није могућа за првих 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.  
Корекције се могу вршити само за испоруке добара након стицања услова а нове цене се могу 
примењивати само на будуће испоруке, тј. примењиваће се од дана давања писмене сагласности  уз 
испуњење следећих предуслова:     
а) да Продавац достави Купцу  претходно писмено образложено обавештење да су се стекли услови  
односно Захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену цена и 
б) уколико Купац прихвата промену цене, даје сагласност Продавцу за корекцију цене у року од 3 
дана.  
Корекција цена на ниже се врши аутоматски по промени курса у износу прописаном ставом 1. овог 

члана 

Лице за контакт је Мара Јелић е-маил: jndzbt@stcable.net,   jndzbt@gmail.com 
   
 
 
                                                                                                                   ДИРЕКТОР: 

                                                                 Др мед Калоци Дора 
                                                                  спец психијатрије 

 


