
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период 01.01.2017 до 30.06.2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа болница Кочани

I.1.2) Адреса:Милан Зечар 21

I.1.3) Град и поштенски код: Кочани 2300

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:Љубица Тодорова Адреса на е-пошта:mc.kocani@t.mk Телефон/Факс: 274 500/

ДЕЛ II: ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Склучен договор / добиени фактури

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка Проценета
вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена

Назив на
носителот на
набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

03/2017НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ, ОПРЕМА И ВОЗИЛА 260.000,00
ден. Услуги 2 е-Аукција

Национална
групација за
осигурување АД
ОСИГУРИТЕЛНА
ПОЛИСА Скопје

260.000,00
ден. 05-82/4 20.02.2017

04/2017Набавка на услуги –Мобилна телефонија за период од 2 (две) години. 252.048,00
ден. Услуги 2

Македонски
Телеком
Акционерско
друштво за
електронски
комуникации -
Скопје

252.048,00
ден. 05-80/3 20.02.2017

13/2016ЛИЦЕНЦИ ЗА АНТИВИРУСЕН СОФТВЕР 95.238,00
ден. Стоки 2 е-Аукција

Друштво за
телекомуникации,
услуги и трговија
КЕРНЕЛ
МАКЕДОНИЈА
ДОО експорт-
импорт Скопје

83.315,00
ден. 05-43/2 25.01.2017

31/2016Набавка на информатичка опрема по спецификација 139.860,00
ден. Стоки 3 е-Аукција

Друштво за
производство,
услуги и трговија
БОКИ-
КОМПЈУТЕРИ
ДООЕЛ увоз-
извоз Струмица

139.860,00
ден. 05-33/3 25.01.2017



Склучен договор / добиени фактури

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка Проценета
вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена

Назив на
носителот на
набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

32/2016

Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на конец3/0 3/0 25-30 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на конец 4/0. кожна игла 4/0 20-25 50-100 кожна
1/2 круг, Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на конец 5/0 kozna igla 5/0 20-25 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-Polyglactin-синтетички адсорптивен стерилен конец
направен од кополимер 90%glycilid I 10%L-lactide-дебелина на конец 1 1 38-42 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polyglactin-синтетички адсорптивен стерилен конец
направен од кополимер 90%glycilid I 10%L-lactide-дебелина на конец 0 0 30-35 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polyglactin-синтетички адсорптивен стерилен конец
направен од кополимер 90%glycilid I 10%L-lactide-дебелина на конец 2/0 2/0 20-25 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polypropilene monofilament-дебелина на конец 1 1
38-42 50-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-природни извртени апсорптивни конци направени од прочистен колаген и обвиени со соли на хром-дебелина на конец 2 2
45-50 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polypropilene monofilament-дебелина на конец 1 1 28-32 50-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polypropilene monofilament-
дебелина на конец 3/0 3/0 20-25 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-природен апсотптивем монофиламентен хирушки конец направен од прочистен колаген-дебелина на
конец 1 1 38-40 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polypropilene monofilament-дебелина на конец 4/0 4/0 20-25 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-природен
апсорптивен монофиламентен хирушки конец направен од прочистен колаген-дебелина на конец 2 2 45-50 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на
конец 6/0 kozna igla 6/0 20-25 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на конец 2/0 2/0 25-30 50-100 кожна 3/8 круг

354.000,00
ден. Стоки 1 Конечна цена

Друштво за
трговија
производство и
услуги АСТРА-М
Митко Ицевски
ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

345.263,00
ден. 05-29/2 10.01.2017

38/2016Набавка на услуга за Отстранување на медицински отпад 354.000,00
ден. Услуги 1 Конечна цена

Трговско друштво
за еколошки,
комунални и
други услуги ЕКО
КЛУБ ДООЕЛ
Битола

336.064,00
ден. 05-39/3 23.01.2017

40/2016Набавка на услуга за телекомуникациски услуги фиксна телефонија и интернет 254.238,00
ден. Услуги 1

Македонски
Телеком
Акционерско
друштво за
електронски
комуникации -
Скопје

254.238,00
ден. 05-31/3 12.01.2017

II.2) Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

Склучен договор

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка Проценета
вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена Назив на носителот на набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

Мали пластични туби за собирање на капиларна крв со EDTA- K3 со волумен 0,5ml +/-5%, Стерилна вакум епрувета од материјал пластика, за крвна слика, обложена
одвнатре со сув K2EDTA, со постојан вакум кој ќе повлече 2ml крв +/- 5%, со капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со
иглата, Стерилна вакум епрувета за седиментација, со Natrium-citrat 3,2% пуфериран, со постојан вакум кој ќе повлече 1,6 ml +/-5% крв и ќе обезбеди сооднос
антикоагуланс:крв - 1:4, со капаче и лесно се пробива со иглата, Стерилни игли за вакум епрувети за еднократна употреба, со вистинска видлива комора за визуелизација на
влезот во вената и потврда дека иглата е во вената при промена на вакум епруветите, со димензија 21G (0,8x38 mm) +/- 5%, Стерилна вакум епрувета од материјал пластика,
за серум со постојан вакум кој ќе повлече 6ml+/-5% крв, со капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата, Стерилна
вакум епрувета за хемостаза, надворешна епрувета од материјал пластика и внатрешна епрувета од материјал Полипропилен, со Natrium-citrat 3,2% пуфериран, со постојан
вакум кој ќе повлече 2.7 ml +/-5% крв и ќе обезбеди сооднос антикоагуланс:крв - 1:9, со капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел е гумен и лесно се
пробива со иглата, Стерилна вакум епрувета, надворешна епрувета од материјал пластика и внатрешна епрувета од материјал Полипропилен, со Natrium-citrat 3,8%
пуфериран, со постојан вакум кој ќе повлече од 2.7 ml до 4,5ml крв и ќе обезбеди сооднос антикоагуланс:крв - 1:9, со капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот
дел е гумен и лесно се пробива со иглата

935.223,00
ден. Стоки 4 е-Аукција

Друштво за трговија и услуги
УРБАН МЕД ДООЕЛ увоз-извоз
с.Возарци Кавадарци

874.845,00
ден. 05-52/9 24.03.2017

АВТОМАТСКА ПИПЕТА од 10 до 200 микролитри, СТАКЛЕНИ ЕПРУВЕТИ со висина 75мм,пречник 12мм,дебелина на стакло 0.8мм +/- 5%, ПОКРОВНИ СТАКЛА 24mm
x60mm +/-5%, ПВЦ НАСТАВЦИ ЗА АВТОМАТСКА ПИПЕТА од 200 до 1000 микролитри, АВТОМАТСКА ПИПЕТА од 200 до 1000 микролитри, ЕПРУВЕТИ
ПЛАСТИЧНИ ЗА УРИНА КОНУСНИ 15mmx105mm+/-5%, ПВЦ НАСТАВЦИ ЗА АВТОМАТСКА ПИПЕТА од 10 до 200 микролитри

935.223,00
ден. Стоки 3 е-Аукција

Друштво за трговија,производство
и услуги БИ-ЕЛ ИНЖИНЕРИНГ
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

40.030,32
ден. 05-52/10 24.03.2017

СИГНАЛЕН ДИГИТАЛЕН ЛАБОРАТОРИСКИ ЧАСОВНИК, Метални ланцети, стерилни, за еднократна употреба 935.223,00
ден. Стоки 3 е-Аукција

Трговско друштво за промет и
услуги АХЕМА ДОО експорт-
импорт Скопје

20.347,00
ден. 05-52/8 24.03.2017

01/2017

Вкупно: 935.222,32 ден.

06/2017Набавка на средства за хигиена по спецификација 635.593,00
ден. Стоки 7 е-Аукција ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за

производство, промет и услуги
358.230,00
ден. 05-92/3 13.03.2017



Склучен договор

Број
на
оглас

Предмет на договорот за јавна набавка Проценета
вредност

Вид на
договор
за јавна
набавка

Број на
добиени
понуди

Аукција/Конечна
цена Назив на носителот на набавката

Вредност
на

склучениот
договор со
ДДВ

Број на
договорот

Датум на
договорот

увоз-извоз АД с.Бојане општина
Сарај

07/2017

Апрат за интерферентни струи 1 Proxima Nis IF 53P, ЕКГ електрокардиограф 1 TRILP ECG-1103, Центрифуга 1 Kubota Corporation Kubota 5310, CTG апарат 1 Biocare IC 90,
ЦТГ апарат BIOCARE AIGIS FM-801, Дефибрилатор 1 INNOMED Cardio-Aid 200-B, Ехо 1 Simens acuson X300, Ехокариограф 1 SonoScape S20, Дефибрилатор 1 GE
MEDICAL SYSTEMS CARDIOSERF IPX2, EKG електрокардиограф 1 TRILP ECG-1206, Ехо 1 Toshiba sssa-325A, EKG електрокардиограф 1 Biocare IE 12, Пациент монитор
1 Biocare IM 12 ETCO2, Апарат за ултразвучна терапија 1 BTL-4000 Smart, Пациент монитор 1 Mennen Medical Vitalogik 4000, EKG електрокардиограф 1 Biocare ECG-6010

389.400,00
ден. Услуги 2 е-Аукција

Конечна цена

Друштво за производство, трговија
и услуги УНИ- МЕДИКАЛ ПСТ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

354.000,00
ден. 05-118/5 27.03.2017

08/2017Набавка на леб и бели печива по спецификација 400.000,00
ден. Стоки 2 е-Аукција Друштво за производство и

трговија КАМЕЛ 98 ДОО Виница
247.900,80
ден. 05-103/3 14.03.2017

09/2017ЗАНАЕТЧИСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, КОМПЈУТЕРСКИ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ,ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ПЛАСТИЧАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ
600.000,00
ден. Стоки 4 е-Аукција

Конечна цена

Друштво за трговија,производство
и услуги ПЕРБЛАГ увоз-извоз
ДОО Кочани

599.427,02
ден. 05-137/6 12.06.2017

D08AG02 Povidone-iodine 10,00% раствор за кожа шише/кеса 70 во пакување од литар/140 во пакување од 500ml., N05CD08 Midazolam 1mg/1ml (5mg/5ml) раствор за
инјектирање ампула

1.051.700,00
ден. Стоки 8 е-Аукција

Конечна цена

Друштво за производство и промет
на хемиски и козметички
производи ЕЛБИЈОР ДОО увоз-
извоз Скопје

35.010,15
ден. 05-229/3 27.06.2017

N05AA03 Promazine 25mg обложена таблета таблета, А06AD04 Magnesium sulfate 250mg таблета таблета, R03AC02 Salbutamol 5mg/ 1ml инхалациски раствор за
небулизатор шише, N05AA03 Promazine 100mg обложена таблета таблета

1.051.700,00
ден. Стоки 8 е-Аукција

Конечна цена

Трговско друштво за внатрешен и
надворешен промет ЗЕГИН ДОО
Скопје

25.546,50
ден. 05-223/3 27.06.2017

C03CA01 Furosemide 20 mg/ 2ml раствор за инјектирање ампула, A07BA01 Carbo medicinalis 150 mg таблета таблета, N02BB02 Metamizole sodium 1g/ 2ml раствор за
инјектирање ампула, А06AD04 Magnesium sulfate 1,5gr/ 10ml раствор за инјектирање ампула, J01DD01 Cefotaxime 500 mg прашок за раствор за инјектирање/ прашок и
вехикулум за раствор за инјектирање вијала/ вијала+ ампула вехикулум, J01MA02 Ciprofloxacin 100mg/10ml концентрат за раствор за инфузија ампула, N05AL01 Sulpiride
100mg/2ml раствор за инјектирање ампула, G02AD04 Carboprost 0,25 mg/ml раствор за инјектирање ампула, C08DA01 Verapamil 5 mg/2ml раствор за инјектирање ампула

1.051.700,00
ден. Стоки 8 е-Аукција

Конечна цена

Друштво за промет и услуги
АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз
ДООЕЛ Скопје

153.701,10
ден. 05-232/3 28.06.2017

N02AA01 Morphine 20mg/ 1ml раствор за инјектирање ампула, J07AM01 Tetanus toxoid 40IE/ 0,5ml суспензија за инјектирање ампула, R03DA05 Aminophylline 250mg/10ml
раствор за инјектирање ампула, G03DA03 Hydroxyprogesterone 250mg/ 1ml раствор за инјектирање вијала, B02BX02 Carbazochrome 10mg/ 2ml раствор за инјектирање
ампула

1.051.700,00
ден. Стоки 8 е-Аукција

Конечна цена
Друштво за промет
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје

48.086,33
ден. 05-228/3 28.06.2017

C02AB02 Methyldopa 250mg филм- обложена таблета таблета, H04AA01 Glucagon 1 mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала+ наполнет инјекциски шприц,
G04BD09 Trospium 0,2mg/5ml раствор за инјектирање ампула, N06AB06 Sertraline 50 mg филм- обложена таблета таблета, S01CA01 Neomycin, dexamethasone (3,5mg
+1mg)/1ml капки за око, раствор шише+ капалка, A10AB05 Insulin aspart 100 IU/ml раствор за инјектирање патрон, H02AB04 Methylprednisolone/ Methylprednisolone
succinate natrium 40 mg/ml или 40mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање /прашок и вехикулум за раствор за инјектирање, инфузија вијала+ ампула/ ампула
+ампула, J01FF01 Clindamycin 300mg/ 2ml раствор за инјектирање ампула

1.051.700,00
ден. Стоки 8 е-Аукција

Конечна цена

Друштво за трговија, производство
и услуги ФЕНИКС ФАРМА
ДООЕЛ Скопје

345.334,50
ден. 05-225/3 28.06.2017

J01CA01 Ampicillin 1000mg прашок за раствор за инјектирање/инфузија вијала, C01AA05 Digoxin 0,25mg/ 2ml раствор за инјектирање или инфузија ампула, C01CA04
Dopaminе 40 mg/ ml концентрат за раствор за инфузија ампула

1.051.700,00
ден. Стоки 8 Конечна цена Друштво за трговија и услуги ЕЛ

ИМПЕКС ФАРМ ДОО Илинден
34.615,35
ден. 05-231/3 27.06.2017

N02BB02 Metamizole sodium 500 mg таблета таблета, C08DA01 Verapamil 80 mg обложена таблета таблета, C07AG02 Carvedilol 6,25 mg таблета таблета, N03AF01
Carbamazepinе 200mg таблета таблета, N02BE01 Paracetamol 120mg/ 5ml сируп/ перорален раствор/ перорална суспензија шише, N05AX08 Risperidone 2mg филм- обложена
таблета/перорална дисперзибилна таблета таблета, M01АЕ01 Ibuprofen 400 mg капсула, мека/ филм-обложена таблета/ филм-обложена таблета, каплета капсула/ таблета,
J01EE03 Sulfametrole+trimethoprim (200+40)mg/5ml перорална суспензија шише

1.051.700,00
ден. Стоки 8 е-Аукција

Конечна цена

Трговско друштво за трговија на
големо и мало, услуги, маркетинг и
увоз-извоз МАНЧЕ ДЕНТ Велика
ДООЕЛ Битола

33.028,38
ден. 05-230/3 28.06.2017

J01DB01 Cefalexin 500 mg капсула, тврда капсула, A06AB02 Bisacodyl 5mg гастрорезистентна таблета или обложена таблета таблета, V07AB Water for injections ( solvents
and diluting agents) 5 ml вехикулум за парентерална употреба ампула, N02BE01 Paracetamol 500 mg таблета / филм-обложена таблета/шумлива таблета/прашок за перорален
раствор таблета, N05AD01 Haloperidol 10 mg таблета таблета, J01DC04 Cefaclor 250mg/5ml прашок или гранули за перорална суспензија шише, N05BA01 Diazepam 5mg
супозиторија супозиторија, C03CA01 Furosemide 40 mg таблета таблета, A03FA01 Metoclopramide 10mg/ 2 ml раствор за инјектирање ампула, A11GA01 Ascorbic acid
500mg/5ml раствор за инјектирање ампула, B03BA01 Cyancobalamin 500 mcg/ 1ml раствор за инјектирање ампула, A06AB02 Bisacodyl 10mg супозиторија супозиторија,
A02BA02 Ranitidinе 50mg/ 5ml (50mg/2ml) раствор за инјектирање или инфузија/раствор за инјектирање ампула, N05AD01 Haloperidol 2 mg таблета таблета, A11HA02
Pyridoxine 50mg/2ml раствор за инјектирање ампула, C01BD01 Amiodarone 150mg/ 3ml раствор за инјектирање или инфузија/ раствор за инјектирање ампула

1.051.700,00
ден. Стоки 8 е-Аукција

Друштво за трговија и услуги
ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ
Битола

278.972,82
ден. 05-226/3 27.06.2017

11/2017

Вкупно: 954.295,13 ден.
Самопеплива лепенка за рана, стерилна, со внатрешно впивливо перниче од мек вискозен текстил со голема моќ на впивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка
ткаенина од полиестер со леплив нанос со должина од 15cm(+/-10%) и ширина од 8cm до 9cm, Калико завој со ширина од 10cm со ткаен раб, сирова памучна ткаенина со
вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm2, Самопеплива лепенка за рана, стерилна, со внатрешно впивливо перниче од мек вискозен текстил со голема моќ
на впивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка ткаенина од полиестер со леплив нанос со должина од 5cm (+/-10%) и ширина од 6cm до 7cm

850.000,00
ден. Стоки 4 е-Аукција

Друштво за производство и промет
ТОСАМА ТРЕЈД Стојна и др. ДОО
Скопје

28.540,66
ден. 05-159/10 22.06.2017

12/2017
Калико завој со ширина од 12cm со ткаен раб, сирова памучна ткаенина со вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm2, Газа- нестерилна, основен материјал
100% хидрофилно белено памучно предиво со густина на ткаење минимум 10/7 нишки на cm2, со должина 100m и ширина 80cm (+/-5%), Калико завој со ширина од 8cm со
ткаен раб, сирова памучна ткаенина со вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm2, Калико завој со ширина од 6cm со ткаен раб, сирова памучна ткаенина со

850.000,00
ден. Стоки 5 е-Аукција

Акционерско друштво за
производство на санитетски
материјали,ткаенини,позамантерија
и конфекција АЛКАЛОИД Берово

246.333,26
ден. 05-159/7 22.06.2017
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вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm2, Калико завој со ширина од 5cm со ткаен раб, сирова памучна ткаенина со вткаен раб и густина на ткаење од 10 до
24 нишки на cm2, Калико завој со ширина од 15cm со ткаен раб, сирова памучна ткаенина со вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm2

Лигнин целулозна вата, мека, впојна, изработена од целулозни влакна, во пакување не поголемо од 1 килограм, Санитетска вата во ролна како подлога за гипс со ширина од
20cm до 25cm во пакување од 1 до 2 килограми

850.000,00
ден. Стоки 2 е-Аукција

Друштво за трговија, производство
и услуги ФЕНИКС ФАРМА
ДООЕЛ Скопје

99.946,00
ден. 05-159/8 22.06.2017

Гипсан завој со ширина 20cm- текстилна лента посипана со медицински гипс намотана во облик на завој, со време на квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min
почеток, не треба да биде рентген позитивен, Гипсан завој со ширина од 10cm- текстилна лента посипана со медицински гипс намотана во облик на завој, со време на
квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min почеток, не треба да биде рентген позитивен, Текстилен фластер со цинк оксид со ширина од најмалку 5cm,
Самопеплива лепенка за рана, стерилна, со внатрешно впивливо перниче од мек вискозен текстил со голема моќ на впивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка
ткаенина од полиестер со леплив нанос со должина од 20cm(+/-10%) и ширина од 9cm до 10cm, Гипсан завој со ширина од 12cm- текстилна лента посипана со медицински
гипс намотана во облик на завој, со време на квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min почеток, не треба да биде рентген позитивен, Самопеплива лепенка за рана,
стерилна, со внатрешно впивливо перниче од мек вискозен текстил со голема моќ на впивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка ткаенина од полиестер со
леплив нанос со должина од 25cm(+/-10%) и ширина од 9cm до 10cm, Гипсан завој со ширина од 15cm- текстилна лента посипана со медицински гипс намотана во облик на
завој, со време на квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min почеток, не треба да биде рентген позитивен, Гипсан завој со ширина од 8cm- текстилна лента
посипана со медицински гипс намотана во облик на завој, со време на квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min почеток, не треба да биде рентген позитивен,
Фластер хартиен со ширина од најмалку 2.5cm и должина од 8m до10m

850.000,00
ден. Стоки 3 е-Аукција

Друштво за промет и услуги
ПРИМА МЕДИКАЛ ДОО експорт-
импорт Скопје

444.673,56
ден. 05-159/9 22.06.2017

Вкупно: 819.493,48 ден.

В05АА01 Аlbumin 20% раствор за инфузија ml., J06BB02 Tetanus immunoglobulin 250 IE/1ml раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1.144.463,20
ден. Стоки 1 Конечна цена Друштво за промет

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје
331.077,00
ден. 05-32/6 10.01.2017

J01DD04 Ceftriaxone 1000 mg прашок за раствор за инјектирање; прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1.144.463,20
ден. Стоки 3 е-Аукција

Друштво за промет и услуги
АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз
ДООЕЛ Скопје

454.296,00
ден. 05-32/1 10.01.2017

B01AB05 Enoxaparin 4000 anti-Xa IE/0,4ml раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1.144.463,20
ден. Стоки 3 е-Аукција

Друштво за внатрешна и
надворешна трговија,застапување
и услуги МЕДЕКС ФАРМ ДООЕЛ
Скопје

186.146,00
ден. 05-32/5 10.01.2017

B05AA06 Gelatin agents 4% раствор за инфузија шише 1.144.463,20
ден. Стоки 1 Конечна цена

Акционерско друштво за
производство на лекови,
медицинска опрема и материјал,
промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ
Скопје

84.000,00
ден. 05-32/3 10.01.2017

A05BA17 L-ornithine-L-aspartate 5g /10ml концентрат за р-р за инфузија ампула 1.144.463,20
ден. Стоки 1 Конечна цена

Друштво за трговија, производство
и услуги ФЕНИКС ФАРМА
ДООЕЛ Скопје

21.206,00
ден. 05-32/4 10.01.2017

B03AC02 Saccharated iron oxyde 100 mg/5 ml концентрат за раствор за инјектирање или инфузија/ раствор за инјектирање ампула 1.144.463,20
ден. Стоки 3 е-Аукција Друштво за промет и услуги

ФАРМАС МН ДООЕЛ Скопје
67.738,00
ден. 05-32/2 10.01.2017

30/2016

Вкупно: 1.144.463,00 ден.

II.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за јавните набавки
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Не се пронајдени соодветни записи

II.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН 24.07.2017

II.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено) 27.07.2017


