
 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" 
Број: 3/29 
Дана: 28.03.2014. године 
Н О В И    С А Д 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012) 
 

Установа социјалне заштите 
Геронтолошки центар “Нови Сад” 

Фрушкогорска бр.32 
Нови Сад 

објављује: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ЗАКЉУЧЕНОМ   УГОВОРУ 
 

Назив наручиоца:  Геронтолошки центар „НОВИ САД“ 

Адреса наручиоца:  Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 

Интернет страница:  www.gerontns.co.rs 

Врста наручиоца:  Установа социјалне заштите 

Врста поступка :  Отворени поступак 

Опис предмета набавке, 
назив и ознака из ОРН: 

Набавка добара – материјала за одржавање 
П1 – средства за одржавање хигијене 
П2 – прибор за одржавање хигијене 
П3 – детерџент за прање рубља 
 
П1 – Намештај (укључујући канцеларијски), 
унутрашња опрема, уређаји за домаћинство 
(осим расвете) и средства за чишћење
 39000000 
      –  Производи за личну негу 33700000 
П2 – Намештај (укључујући канцеларијски), 
Унутрашња опрема, уређаји за домаћинство 
(осим расвете) и средства за чишћење
 39000000 

- Производи за личну негу 33700000 
- Додаци уз радну одећу 18140000 
- Вреће и кесе за отпад од полиетилена

 19640000 
П3 - Детерџенти 39831200 

Процењена вредност: ПАРТИЈА 1   3.952.133,00  динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 2   5.041.201,00  динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 3   1.840.000,00  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: ПАРТИЈА 1   3.898.304,00  динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 2   4.963.404,40  динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 3   1.780.000,00  динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: За све три партије  ЕКОНОМСКИ 
НАЈПОВОЉНИЈА   ПОНУДА 

Број примљених понуда: П1 – две понуде 
П2 – две понуде 

http://www.gerontns.co.rs/


П3 – три понуде 

Највиша понуђена цена: П1 –  4.094.660,40 
П2 –  5.071.621,98 
П3 –  1.820.000,00 

Најнижа понуђена цена: П1 –   3.898.304,00   
П2 –   4.963.404,40   
П3 –   1.580.000,00 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: П1 –  3.898.304,00 
П2 –  4.963.404,40   
П3 –  1.780.000,00  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: П1 –  3.898.304,00 
П2 –  4.963.404,40   
П3 –  1.780.000,00 

Део, вредност уговора који ће се извршити преко 
подизвођача: 

/ 

Датум доношења одлуке о доделу уговора за све три 
партије: 

10.03.2014. године 

Датум закључења уговора за све три партије : 26.03.2014. године 

Основни подаци о добављачу 
за све три партије, добављач је: 

 „МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“ доо 

ул. Димитрија Аврамовића бр.4а  Нови Сад 

Период важења уговора: годину дана 

Околности које представљају 
основ за измену уговора: 

/ 

Остале информације: / 

 

 


