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Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију - Ивањица 

Врста наручиоца:  Здравство (према врсти делатности) 

Интернет страница наручиоца: www. zavodivanjica.rs 

Редни број јавне набавке у плану набавки:  1.1.10 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности 

Врста  поступка  јавне  набавке:  јавна набавка  мале  вредности,  ЈН мв бр. 02/2017 год.  

 (редни број поступка из  деловодника) 

Опис предмета јавне набавке: набавка   добара  -  ГОРИВА ЗА  МОТОРНА ВОЗИЛА, 

УЉА,ТЕЧНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  И  ТЕЧНОГ НАФТНОГ ГАСА.  

 (навести предмет јавне набавке)  

за потребе  Специјалне  болнице  за  рехабилитацију  -  Ивањица 

назив  и  ознака  из  општег  речника  набавке:  

назив и ознака из општег речника набавки: 

09132000 - Евро  премијум  БМБ 95 

09134200 - Евродизел (Дизел гориво) 

09120000 -  АУТОГАС ТНГ  

09211400 - Мењачко уље(хидрол 68)  

09211100 - Моторно уље 

24961000 - Расхладна течност Г 12 

30192920 - Течност за прање ветробрана 

09133000 - ТНГ ПБС  у боцама 10/1  

 (за добра и услуге - опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника јавне набавке; за радове - природа и 
обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, и ознака из 
општег речника набавке). 

Процењена вредност јавне набавке је  850.000,00 динара   (вредност без ПДВ-а). 

Уговорена  вредност јавне набавке је  730.974,00 динара    (вредност без ПДВ-а). 

Уговорена  вредност јавне набавке је  877.168,80  динара   (вредност са ПДВ-ом). 

Критеријум  за  доделу  уговора: најнижа  понуђена   цена   

Број примљених понуда: 1(једна) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  730.974,00 динара (вредност  без ПДВ-а).  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  730.974,00  динара  (вредност  без ПДВ-а).    
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Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:    

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 24.03.2017 године 

Датум закључења уговора: 03.04.2017 године  

Основни  подаци  о  добављачу: 

 „СПОНИТ“  д.о.о.  ул  Николе  Тесле  бр. 17;  32 000  Чачак 

према понуди понуђача бр. 13 /17год.  од  22.03.2017 године  

Период важења уговора:  мај  2018 год. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   

измена  цене нафтних  деривата утврђене на основу одлуке продавца   

Лице за контакт:  Милијанка Орестијевић  дипл. ецц  032/662-041; 

pomdir@zavodivanjica.rs;  (име и презиме, тел, е-mail) 

 
Напомена: 
 
Ближа садржина овог акта уређена је у Прилогу 3И Закона о јавним набавкама. 

mailto:pom.dir@zavodivanjica.rs



