
Обавештење о закљученом уговору 
 

Набавка радова – Радови на изради рампи за инвалиде у три домска објекта 

Геронтолошког центра, по партијама 

број набавке : 19/15/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: 34953000 

прилазне рампе 

         Радови на изради рампи за инвалиде у три домска објекта Геронтолошког 

центра, по партијама и то: 

 

           Партија 1: Радови на изради рампе за инвалиде у РЈ „Дом за негу“ 

 

           Партија 2: Радови на изради рампе за инвалиде у РЈ „Дом за одрасла лица“ 

  

           Партија 3: Радови на изради рампе за инвалиде у РЈ „Дом Дудова шума“   

 

4. Уговорена вредност:  партија 1. – 118.608,40 динара без пдв-а 

                                           партија 2. -  376.634,00 динара без пдв-а 

                                           партија 3. -  337.750,80 динара без пдв-а 

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

6. Број примљених понуда: Укупно је примљена : 1 понуда 

                                                  за  партију 1. – примљена је 1 понуда 

                                                  за  партију 2. - примљена је  1 понуда   

                                                  за  партију 3. - примљена је  1 понуда   

7. Највиша и најнижа  понуђена цена:  

                партија 1. – највиша понуђена цена  118.608,40 

                       - најнижа понуђена цена  118.608,40 

                партија 2. – највиша понуђена цена  376.634,00 

                       - најнижа понуђена цена  376.634,00 

                партија 3. – највиша понуђена цена  337.750,80 

                       - најнижа понуђена цена  337.750,80 

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.10.2015. године 

9. Датум закључења уговора: 14.10.2015. године  

10. Основни подаци о понуђачу: 

11. Партија 1. - “МОЈ ДОМ ЕНТЕРИЈЕР” Д.O.O., Суботица, Пут Едварда Кардеља 

18, ПИБ: 106153530, Матични број: 20544287, Одговорно лице: Стево Ђогић 

12. Партија 2. - “МОЈ ДОМ ЕНТЕРИЈЕР” Д.O.O., Суботица, Пут Едварда Кардеља 

18 , ПИБ: 106153530, Матични број: 20544287, Одговорно лице: Стево Ђогић 

           Партија 3. -“МОЈ ДОМ ЕНТЕРИЈЕР” Д.O.O., Суботица, Пут Едварда Кардеља  

           18 , ПИБ: 106153530, Матични број: 20544287, Одговорно лице: Стево Ђогић 

13. Период важења уговора:  

Партија 1 – 10 радних дана од увођења извођача радова у посао, 

Партија 2 – 10 радних дана од увођења извођача радова у посао, 

Партија 3 – 10 радних дана од увођења извођача радова у посао. 

 


