
Обавештење о закљученом уговору 
 

Набавка радова – Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога и 

портала за потребе радних јединица Геронтолошког центра из Суботице са 

материјалом, по партијама 

број набавке : 10/14/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: 45430000, 

постављање подних и зидних облога по партијама и то: 

- Партија 1. – Набавка радова за потребе постављања зидних и подних 

облога и портала у РЈ „Дом за негу“ са материјалом 

- Партија 2. – Набавка радова за потребе постављања зидних и подних 

облога и портала у РЈ „Дом за одрасла лица“ са материјалом 

- Партија 3. – Набавка радова за потребе постављања зидних и подних 

облога и портала у РЈ „Дом дудова шума“ са материјалом 

4. Уговорена вредност:  партија 1. - 449.471,10 динара без пдв-а 

                                           партија 2. - 139.783,40 динара без пдв-а 

                                           партија 3. - 202.631,72 динара без пдв-а 

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

6. Број примљених понуда: Укупно је примљено : 3 понуда 

                                                  за  партију 1. – примљено је  3 понуде 

                                                  за  партију 2. - примљено је  3 понуде   

                                                  за  партију 3. - примљено је  3 понуде   

7. Највиша и најнижа  понуђена цена:  

                партија 1. – највиша понуђена цена  542.739,20 

                       - најнижа понуђена цена  449.471,10 

                партија 2. – највиша понуђена цена  189.382,92 

                       - најнижа понуђена цена  139.783,40 

                партија 3. – највиша понуђена цена  207.064,80 

                       - најнижа понуђена цена  202.631,72 

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.09.2014. године 

9. Датум закључења уговора: 09.10.2014. године  

10. Основни подаци о понуђачу: 

11. Партија 1. - “МОЈ ДОМ ЕНТЕРИЈЕР” Д.O.O., Суботица, Матије Гупца   број 50, 

ПИБ: 106153539, Матични број: 20544287, Одговорно лице: Стево Ђогић 

Партија 2. - “МОЈ ДОМ ЕНТЕРИЈЕР” Д.O.O., Суботица, Матије Гупца   број 50, 

ПИБ: 106153539, Матични број: 20544287, Одговорно лице: Стево Ђогић 

      Партија 3. - “YUMOL” Д.O.O., Суботица,  Грабовачка 10. ПИБ: 100958839, 

Матични број: 08194289, Одговорно лице: Мирослав Атић 

12. Период важења уговора:  

Партија 1 – 21 дан од увођења извођача радова у посао, 

Партија 2 – 15 дана од увођења извођача радова у посао, 

Партија 3 – 14 дана од увођења извођача радова у посао. 

 


