
Обавештење о закљученом уговору 
 

Набавка добара – Набавка електричних апарата и уређаја за домаћинство, по партијама 

број набавке : 07/15/ОП  

 

 

1. Геронтолошки центар 

24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31 

Интернет страница: www.gcsu.co.rs 

2. Врста наручиоца: Установа социјалне заштите 

3. Опис предмета јавне набавке, Ознака из општег речника набавке:  

32324100 – телевизори у боји, 

39711430 – решои, 

32552100 – телефонски апарати 

39713430 - усисивачи , по партијама и то: 

- Партија 1. – Телевизори у боји 

- Партија 2. – Решои 

- Партија 3. – Телефонски апарати 

- Партија 4. – Усисивачи 

 

4. Уговорена вредност:   

- Партија 1. – 261.000,00 динара без пдв-а 

- Партија 2. – 54.396,00 динара без пдв-а 

- Партија 3. – 21.497,00 динара без пдв-а 

- Партија 4. – 86.808,00 динара без пдв-а  

 

5. Критеријум за доделу уговора :за све партије  “најнижа понуђена цена” 

6. Број примљених понуда: Укупно је примљено : 4 понуда 

                                                  за  партију 1. – примљено је  2 понуда 

                                                  за  партију 2. - примљено је  2 понуде   

                                                  за  партију 3. - примљено је  2 понуда   

   за  партију 4. – примљено је  3 понуде 

7. Највиша и најнижа  понуђена цена:  

                партија 1. – највиша понуђена цена    298.880,00 

                       - најнижа понуђена цена    261.000,00 

                партија 2. – највиша понуђена цена     62.664,00 

                       - најнижа понуђена цена    54.396,00  

                партија 3. – највиша понуђена цена     23.451,00 

                       - најнижа понуђена цена    21.497,00 

    партија 4. – највиша понуђена цена     175.184,00 

                       - најнижа понуђена цена    86.808,00 

8.                 Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.04.2015. године 

 

9. Датум закључења уговора:  

За све партије је 18.05.2015. године 

 

10. Основни подаци о понуђачу: 

Партија 1,2 и 3. – Основни подаци о понуђачу: „North computers„ Д.О.О., Суботица, 

Николе Демоње 14. ПИБ: 104797105, Матични број: 20240962, Одговорно лице: 

Слободан Чампрагов. 

Партија 4. – „Clean support“ Д.О.О. Београд, Матице Српске 49/11, ПИБ: 107786873, 

Матични број: 20872390, Одговорно лице: Павловић Милица. 

 

11. Период важења уговора: на одређено време, до окончања испоруке добара. 


