
 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" 
Број:03/31 
Дана: 26.04.2016. године 
Н О В И    С А Д 
 

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

14/2015 и 68/2015) 
Установа социјалне заштите 

Геронтолошки центар “Нови Сад”, Фрушкогорска бр.32 Нови Сад објављује: 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  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: 

добара – материјала за одржавање чистоће 
предмет обликован по партијама, и то: 
П1 – средства за одржавање хигијене хигијене 
П2 – прибор за одржавање хигијене хигијене 
П3 – детерџент за прање рубља 
 
П1 – Намештај (укључујући канцеларијски), 
унутрашња опрема, уређаји за домаћинство 
осим расвете и средства за чишћење 39000000 
Производи за чишћење 39830000 
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 полиетилена19640000 
 
П3 – Детерџенти 39831200. 

Процењена вредност: ПАРТИЈА 1 -   4.200.000,00   динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 2 -  5.900.000,00   динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 3 -  1.800.000,00    динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: ПАРТИЈА 1 -  4.151.405,00   динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 2 -  5.891.428,90   динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 3 -  1.600.000,00   динара без ПДВ-а 

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

Број примљених понуда: П1 – једна понуда 
П2 – једна понуда 
П3 – једна понуда 

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


Највиша понуђена цена: П1 - 4.151.405,00    
П2 - 5.891.428,90    
П3 - 1.600.000,00 

Најнижа понуђена цена: П1 - 4.151.405,00    
П2 - 5.891.428,90    
П3 - 1.600.000,00 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: П1 - 4.151.405,00    
П2 - 5.891.428,90    
П3 - 1.600.000,00 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: П1 - 4.151.405,00    
П2 - 5.891.428,90    
П3 - 1.600.000,00 

Део, вредност уговора који ће се извршити преко 
подизвођача: 

/ 

Датум доношења одлуке о доделу уговора за све три 
партије: 

 15.04.2016. године 

Датум закључења уговора за све три партије :  25.04.2015. године 

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

„Mедицински депо плус“ доо из Новог Сада, 
Димитрија Аврамовића бр.4а 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08767491, ПИБ:100736268 

Период важења уговора: годину дана 

Околности које представљају 
основ за измену уговора: 

/ 

Остале информације: / 

 

 


