
Обавештење о закљученом уговору 
 

Набавка добара – Набавка средстава за одржавање хигијене, по партијама 

број набавке : 07/15/ППБОПЗПП  

 

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:  

33700000 – Производи за личну негу, 

39800000- Производи за чишћење и полирање, 

4. Уговорена вредност:   

- Партија 1. – Средства за личну хигијену – 177.028,62 динара без пдв-а, 

- Партија 2. – Кухињска средства за хигијену - 65.023,00 динара без пдв-а, 

- Партија 3. – Средства за прање веша – 145.593,00 динара без пдв-а, 

- Партија 4. – Помоћна средства за одржавање хигијене – 82.705,70 динара 

без пдв-а, 

- Партија 5. – Концентрована средства за машинско одржавање хигијене – 

220.905,00 динара без пдв-а, 

- Партија 6. – Материјал и делови за колица за одржавање хигијене – 

23.057,55 динара без пдв-а, 

- Партија 7. – Хемијска средства за машинско прање посуђа – 14.750,00 

динара без пдв-а, 

- Партија 8. – Остала средства за одржавање хигијене – 40.731,42 динара 

без пдв-а. 

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

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

                                                  за  партију 1. – примљене су 2 понуде, 

                                                  за  партију 2. - примљене су 2 понуде, 

             за  партију 3. – примљене су 2 понуде, 

                                                  за  партију 4. - примљене су 2 понуде, 

                                                  за  партију 5. – примљена је 1 понуда, 

                                                  за  партију 6. - примљене су 3 понуде, 

                                                  за  партију 7. – примљене су 3 понуде, 

                                                  за  партију 8. - примљене су 2 понуде, 

                                                 

7. Највиша и најнижа  понуђена цена:  

                партија 1. – највиша понуђена цена        198.169,48 

                       - најнижа понуђена цена        177.028,62 

                партија 2. – највиша понуђена цена        164.491,10 

                       - најнижа понуђена цена        65.023,00  

                партија 3. – највиша понуђена цена        275.578,25 

                       - најнижа понуђена цена        145.593,00 

                партија 4. – највиша понуђена цена        105.476,13 

                       - најнижа понуђена цена        82.705,70  

                партија 5. – највиша понуђена цена        220.905,00 

                       - најнижа понуђена цена        220.905,00 

                партија 6. – највиша понуђена цена        49.326,00 

                       - најнижа понуђена цена        23.057,55 

                партија 7. – највиша понуђена цена        17.285,00 

                       - најнижа понуђена цена        14.750,00 

                партија 8. – највиша понуђена цена        44.159,00 

                       - најнижа понуђена цена        40.731,42  



 

8.                 Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.12.2015. године 

 

9. Датум закључења уговора:  

За све партије је 21.12.2015. године 

 

 

10. Основни подаци о понуђачу: 

За партије 1, 6 и 8. – Основни подаци о понуђачу : „ХЕЛЕНА ГРАФ“ Д.О.О. 

Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28. ПИБ: 100652703, Матични број: 08412626, 

Одговорно лице: Радован Антин. 

За партије 2, 3 и 4. – Основни подаци о понуђачу : „Медицински депо плус“ 

Д.О.О. Нови Сад, Димитрија Аврамовића 4а. ПИБ: 100736268, Матични број: 

08767491, Одговорно лице: Славица Вујаковић. 

За партије 5 и 7. – Основни подаци о понуђачу : „МГ“ Д.О.О. Нови Сад, Булевар 

Војводе Степе 84. ПИБ: 102098580, Матични број: 08699496, Одговорно лице: 

Горан Митровић. 

 

 

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


