
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" 
Број: 02/49 
Дана:10.04.2018. 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 – НАМИРНИЦЕ 
Храна, пиће, дуван и сродни производи – 
15000000. 

Процењена вредност: 74.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 74.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу оквирног 
споразума: 

најнижа понужена цена 

Број примљених понуда: једна понуда 

Највиша понуђена цена: 77.371.264,17 динара  

Најнижа понуђена цена: 77.371.264,17 динара  

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 77.371.264,17 динара  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 77.371.264,17 динара  

Вредност уговора који ће се извршити преко 
подизвођача: 

32,70% 

Датум доношења одлуке о закључивању оквирног 
споразума: 

16.03.2017. године 

Датум закључења уговора: 10.04.2018. године  

Основни подаци о добављачу: 

Добављач: „СЕЛЕКТА“ доо Нови Сад 
Клисански пут бр.134  Нови Сад 
МБ: 08225249  ПИБ: 100237999 
Подизвођач: „UNIVEREXPORT“ доо Нови Сад 
Сентандрејски пут бр.165 21000 Нови Сад,  
ПИБ:101692669, матични број 08207259. 

Период важења уговора: једна година 

Околности које представљају 
основ  за измену уговора: 

Наручилац може  дозволити  промену цена 
само изузетно уколко су објективне околности 
на тржишту знатно другачије од околности када 
се уговор закључивао и које имају за 
последицу знатно одступање цена из понуде 
од важећих упоредивих тржишних цена за 
производе који су предмет уговора.  

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


Да би Наручилац дозволио промену цена 
неопходно је да је разлика у цени из понуде и 
упоредиве тржишне цене  већа/мања од 10%, а 
под упоредивом тржишном ценом се сматра 
горња цена производа на пијаци или  
супермаркету. 
У случају промене цене уговорне стране једна 
другој упућују образложени захтев за повећање 
или снижење цена, а нове цене примењују се 
на испоруке након закључења Анекса уговора.           

 

Остале информације: / 

 


