
 Обавештење о закљученом уговору 
 

Набавка добара– Набавка средстава за одржавање хигјене, по партијама 

Број јавне набавке: 05/17/ОП  

 

1. Геронтолошки центар 

24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31 

Интернет страница: www.gcsu.co.rs 

2. Врста наручиоца: Установа социjалне заштите 

3. Ознака из општег речника набавке:33700000, Производи за личну негу 

                                                             39800000, Производи за чишћење и 

                                                                               полирање 

4. Уговорена вредност :  

Партија 1-Средства за личну хигијену: 1.035.259,00 динара без ПДВ-а 

Партија 2-Кухињска средства за хигјену: 214.464,00 динара без ПДВ-а 

Партија 3-Средства за прање веша: 1.056.892,00 динара без ПДВ-а 

Партија 4-Помоћна средства за одржавање хигјене: 649.460,00 динара без ПДВ-а 

Партија 5- Концентрована средства за машинско одржавање хигјене: 

                  1.693.800,00 динара без пореза 

Партија 6- Материјал и делови за колица за одржавање хигијене подова :  

                     125.886,00 динара без пореза 

            Партија 7- Хемијска средства за ручно и машинско прање посуђа :  

                               367.550,00 динара без пореза 

Партија 8- Остала средства за одржавање хигјене : 189.420,00 динара без пореза 

 

5. Критеријум за доделу уговора: “економски најповољнија понуда” 

6. Број примљених понуда:8 

За партију 1: - примљене су 4 понуде 

За партију 2: - примљене су 2 понуде 

За партију 3: - примљено је 8 понуда 

За партију 4: - примљена је 1 понуда 

За партију 5: - примљене су 2 понуде 

За партију 6: - примљено је 6 понуда 

За партију 7: - примљено је 6 понуда 

За партију 8: - примљене су 4 понуде 

 

      7.   Највиша и најнижа понуђена цена 

            Партија 1:највиша понуђена цена 1.152.855,00 динара без пореза, најнижа  

            понуђена цена : 1.035.259,00 динара без пореза 

Партија 2:највиша понуђена цена 328.800,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 214.464,00 динара без пореза 

Партија 3:највиша понуђена цена  1.119.818,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 866.386,00 динара без пореза 

Партија 4:највиша понуђена цена 649.460,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 649.460,00 динара без пореза 

Партија 5:највиша понуђена цена 1.693.800,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 1.633.750,00 динара без пореза 

Партија 6:највиша понуђена цена 199.600,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 125.886,00 динара без пореза 

 



 

Партија 7:највиша понуђена цена 989.000,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 367.550,00 динара без пореза 

Партија 8:највиша понуђена цена 258.850,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 189.420,00 динара без пореза 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 

Партија 1:највиша понуђена цена 1.152.855,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 1.035.259,00 динара без пореза 

Партија 2:највиша понуђена цена 328.800,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 214.464,00 динара без пореза 

Партија 3:највиша понуђена цена 1.119.818,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 1.056.892,00 динара без пореза 

Партија 4:највиша понуђена цена 649.460,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 649.460,00 динара без пореза  

Партија 5:највиша понуђена цена 1.693.800,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 1.693.800,00 динара без пореза 

Партија 6:највиша понуђена цена 199.600,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 125.886,00 динара без пореза 

Партија 7:највиша понуђена цена 438.250,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 367.550,00 динара без пореза 

Партија 8:највиша понуђена цена 258.850,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 189.420,00 динара без пореза 

 

  9.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.08.2017. године 

10. Датум закључења уговора: 21.08.2017. године 

 

11  Основни подаци о понуђачу: 

За партију 1:  „INKO NATIONAL“ Д.О.О. Врбас, Густава Крклеца бб , ПИБ 

106262815, матични број 20566060, одговорно лице Младен Папић 

За партију 2:  „HELENA GRAF“ Д.О.О. Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28 , ПИБ 

106052703, матични број 08412626, одговорно лице Радован Антин 

За партију 3:  „МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“ Д.О.О. Нови Сад, Ново насеље II- 

5 , ПИБ 100736268, матични број 08767491, одговорно лице Зоран Марјановић 

За партију 4:  „МГ“ Д.О.О. Нови Сад, Булевар Војводе Степе 84 , ПИБ 

102098580, матични број 08699496, одговорно лице Горан Митровић 

За партију 5:  „МГ“ Д.О.О. Нови Сад, Булевар Војводе Степе 84 , ПИБ 

102098580, матични број 08699496, одговорно лице Горан Митровић  

За партију 6:  „HELENA GRAF“ Д.О.О. Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28 , ПИБ 

106052703, матични број 08412626, одговорно лице Радован Антин 

 За Партију 7: „HELENA GRAF“ Д.О.О. Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28 , ПИБ 

106052703, матични број 08412626, одговорно лице Радован Антин 

 За Партију 8: „HELENA GRAF“ Д.О.О. Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28 , ПИБ 

106052703, матични број 08412626, одговорно лице Радован Антин 

 

    12.Период важења уговора: на годину дана,од дана закључења уговора односно до 

коначне испоруке добара по  техничкој спецификацији. 


