
Обавештење о закљученом уговору 
 

Набавка добара – Набавка материјала са услугом електричних поправки и одржавања 

опреме (електричних уређаја), по партијама 

број набавке : 11/15/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:  

31000000 – Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета 

- Партија 1. – Фрижидери, замрзивачи и расхладне коморе 

- Партија 2. – Машине за прање веша, машине за сушење веша, рољке и 

пегле на пару за пеглање веша и машине за прање посуђа 

- Партија 3. – Клима уређаји-сплит системи и мулти системи 

- Партија 5. – Електрични уређаји за обраду и припрему хране 

- Партија 6. – Електрични бојлери, термоакумулационе пећи и 

циркулационе пумпе 

4. Уговорена вредност:   

- Партија 1. – 470.000,00 динара без пдв-а 

- Партија 2. – 1.050.000,00 динара без пдв-а 

- Партија 3. – 300.000,00 динара без пдв-а 

- Партија 5. – 290.000,00 динара без пдв-а  

- Партија 6. – 150.000,00 динара без пдв-а 

 

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

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

                                                  за  партију 1. – примљене су  2 понуде 

                                                  за  партију 2. - примљена је  1 понуда   

                                                  за  партију 3. - примљене су  2 понуде   

   за  партију 5. – примљене су  2 понуде 

   за партију  6. – примљене су 2 понуде 

7. Највиша и најнижа  понуђена цена:  

                партија 1. – највиша понуђена цена       470.000,00 

                       - најнижа понуђена цена       470.000,00 

                партија 2. – највиша понуђена цена    1.050.000,00 

                       - најнижа понуђена цена    1.050.000,00  

                партија 3. – највиша понуђена цена       300.000,00 

                       - најнижа понуђена цена       300.000,00 

    партија 5. – највиша понуђена цена        290.000,00 

                       - најнижа понуђена цена        290.000,00 

    партија 6. – највиша понуђена цена        150.000,00 

                       - најнижа понуђена цена        150.000,00 

 

8.                 Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.07.2015. године 

 

9. Датум закључења уговора:  

За све партије је 10.08.2015. године 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Основни подаци о понуђачу: 

Партија 1,2,5 и 6. – Основни подаци о понуђачу: СЗР„ЕРА„  Суботица, Јована Микића 

150. ПИБ: 103326006, Матични број: 56424067, Одговорно лице: Бабић Ален.  

Партија 3. – Основни подаци о понуђачу : СЗР„ФРИГОР“ Суботица,Драгише 

Мишовића 9. ПИБ: 105603948, Матични број: 62114932, Одговорно лице: Горан 

Николић. 

 

11. Период важења уговора: на годину дана, до окончања испоруке добара. 


