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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  

Краљице Ане бб  

БЕОГРАД  

Број: 

Дана: 

Београд, Краљице Ане бб 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12 

и 14/2015)  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

о јавној набавци добара - лабораторијски потрошни материјал за превентивну  

медицинску заштиту по партијама,  

 редни број 40-1.1.22 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Безбедносно-информативна агенција, Краљице 

Ане бб , БЕОГРАД, www.bia.gov.rs  

Врста наручиоца: орган државне управе  

 

Врста и опис предмета набавке: добра - лабораторијски потрошни материјал за превентивну 

медицинску заштиту по партијама:  

- партија 1. реагенси за имунолошке анализе  

- партија 2. реагенси за биохемијске анализе  

- партија 3. реагенси за крвну слику 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

Партија 1:  

Реагенси за тестирање крви: 33696200 

Партија 2: 

Реагенси за тестирање крви: 33696200 

Партија 3: 

Реагенси за тестирање крви: 33696200 

 

Уговорена вредност за партију 1: 941.108,00 динара без ПДВ-а  

Уговорена вредност за партију 2: 163.396,80 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност за партију 3:   27.833,37 динара без ПДВ-а 

 

Критеријум за доделу уговора за све партије: најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда за партију 1: 1 

Број примљених понуда за партију 2: 2 

Број примљених понуда за партију 3: 1 

 

Највиша понуђена цена за партију 1:  941.108,00динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена за партију 1:  941.108,0080 динара без ПДВ-а 

 

Највиша понуђена цена за партију 2:   163.396,80 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена за партију 2:   163.396,80 динара без ПДВ-а 

 

Највиша понуђена цена за партију 3:   27.833,37 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена за партију 3:   27.833,37 динара без ПДВ-а 
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Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1: 941.108,00динара без ПДВ-а  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1: 941.108,00 динара без ПДВ-а  

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2:  163.396,80 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2:  163.396,80 динара без ПДВ-а 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3: 27.833,37 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3: 27.833,37 динара без ПДВ-а 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача : нема  

Датум доношења одлуке о додели уговора за све партије: 22.10.2015. године  

 

Датум закључења уговора за партију 1: 17.11.2015. године 

Добављач за партију 1: "DPC PHARMABEO" д.о.о. Београд Петроварадинска бр. 6, ПИБ 

101734447, матични број 17373463, број рачуна 180-1051210008390-47 Aplha Bank Srbija    

Период важења уговора за партију 1: до 01.12.2015. године  

Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 

 

Датум закључења уговора за партију 2: 20.11.2015. године 

Добављач за партију 2: "ELITECH SR" д.о.о. Београд Боже Јанковића бр. 42, ПИБ 103785529, 

матични број 17599704, број рачуна 275-220017343-33 Societe Generale Банка.    

Период важења уговора за партију 1: до 15.12.2015. године  

Околности које представљају основ за измену уговора: нема.  

 

Датум закључења уговора за партију 3: 18.11.2015. године 

Добављач за партију 3: "ADOC" д.о.о. Београд Милорада Јовановића бр. 11, ПИБ 100042265, 

матични број 07530196, број рачуна 205-1633-39 Komercijalna Banka AD    

Период важења уговора за партију 1: до 21.12.2015. године  

Околности које представљају основ за измену уговора: нема.  

 

 

 

за Безбедносно-информативну агенцију  

                                                                                                                               Весна Арсић    

 


