
Обавештење о закљученом уговору 
 

Набавка добара – Материјал за текуће одржавање зграда и објеката Геронтолошког 

центра из Суботице за 2014.годину по партијама 

број набавке : 14/14/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:  

31680000 – Електрични материјал, 

44115210 – Водоинсталатерски материјал 

44500000 – Алати, браве, кључеви, шарке, сводни елементи, ланци и опруке 

44800000 – Боје, лакови и смоле 

по партијама и то: 

Партија 1 – столарски прибор и  материјал, 

Партија 2 – Вијчана роба и резни алати, 

Партија 3 – Прекидачи, утикачи, кутије, заштитне склопке, батерије и лампе, 

каблови и прибор, 

Партија 4 – Сијалице, живине сијалице, флуо цеви, грла и стартери, 

Партија 5 – Стезаљке, патрони, постоља, 

Партија 6 – Остали електро материјал,  

Партија 7 – Материјал за молерско фарбарске радове. 

  

4. Уговорена вредност:   

Партија 1 – 922.287,50 динара без пдв-а, 

Партија 2 – 464.475,00 динара без пдв-а, 

Партија 3 – 746.304,00 динара без пдв-а , 

Партија 4 – 722.470,00 динара без пдв-а, 

Партија 5 – 287.594,00 динара без пдв-а, 

Партија 6 – 262.922,50 динара без пдв-а,  

Партија 7 – 1.248.729,00 динара без пдв-а. 

 

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

6. Број примљених понуда: Укупно су примљене 4 понуде   

За партију 1 – 1 понуда, 

За партију 2 – 1 понуда, 

За партију 3 – 2 понуде , 

За партију 4 – 2 понуде, 

За партију 5 – 2 понуде, 

За партију 6 – 2 понуде,  

За партију 7 – 1 понуда. 

 

 

 

 

 



7. Највиша и најнижа  понуђена цена:  

 

 

За партију 1:   

– највиша понуђена цена  922.287,50 динара без пдв-а                                                     

-  најнижа понуђена цена  922.287,50 динара без пдв-а 

За партију 2:  

– највиша понуђена цена  464.475,00 динара без пдв-а                                                     

-  најнижа понуђена цена  464.475,00 динара без пдв-а 

За партију 3:  

– највиша понуђена цена  682.016,00 динара без пдв-а                                                     

-  најнижа понуђена цена  621.920,00 динара без пдв-а 

За партију 4:  

– највиша понуђена цена  825.293,00 динара без пдв-а                                                     

-  најнижа понуђена цена  722.470,00 динара без пдв-а 

За партију 5:  

– највиша понуђена цена  322.190,00 динара без пдв-а                                                     

-  најнижа понуђена цена  287.594,00 динара без пдв-а 

За партију 6:  

– највиша понуђена цена  262.922,50 динара без пдв-а                                                     

-  најнижа понуђена цена  262.922,50 динара без пдв-а 

За партију 7:  

– највиша понуђена цена  1.248.729,00 динара без пдв-а                                                     

-  најнижа понуђена цена  1.248.729,00 динара без пдв-а. 

 

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.10.2014. године 

9. Датум закључења уговора: 27.10.2014. године  

10. Основни подаци о понуђачу: 

За партију 1 и 2 – „MSB OSTRANA“ д.о.о.Суботица, Мајшански пут 318 А, 

ПИБ: 106051262, Матични број: 20521899, одговорно лице: Вернер Радновић  

За партије 3,4,5 и 6 – „MAK TRADE GROUP“ д.о.о. Београд, Подавалска 2б, 

ПИБ: 104165607, Матични број: 20016434, одговорно лице: Мр Саша Јеремић 

дипл.инг. 

За партију 7 – „HEM COLOR“ д.о.о. Суботица, Франкопанска 24, ПИБ: 

101753393, Матични број: 08574081, одговорно лице Шолаја Нада 

11. Период важења уговора: Уговори се закључују на период од дванаест месеци. 


