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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: 1.1.5 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста поступка јавне набавке: поступак  јавне  набавке  мале вредности  

 ЈН мв бр.04/2017  (редни број поступка из деловодника) 

Опис предмета набавке: предмет  јавне набавке  је  набавка  

СРЕДСТАВА  ЗА   ЧИШЋЕЊЕ  И   ОДРЖАВАЊЕ   ХИГИЈЕНЕ                     

33700000 – Производи  за личну  хигијену; 33741100 – Средства  за  чишћење руку; 

19640000 – Вреће и кесе за отпад; 33761000 – Тоалетна папир; 33763000 – Пешкири 

за руке од хартије; 33764000 – Салвете  од  хартије; 39224000 –  Метле, четке  и  др. 

производи разних врста; 39830000 – Производи за чишћење; 39831000 – Препарати  

за  прање;  

за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  - Ивањица  
(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:   2.200.000,00 динара  (без ПДВ-а). 

Партија 1- Помоћни санитарни инвентар, потрошни материјал за одржавање хигијене 

                                                                                                                                           137.000,00 

Партија 2-Папирна галантерија                                                                                 676.000,00 

Партија 3-средства за машинко прање тепиха 35.000,00 

Партија 4-биоразградива средства за одржавање хигијене 47.000,00 

Партија 5-биоразградива средства за одржавање хигијене и амбалажа,      92.000,00 

Партија  6-хотелска козметика 63.000,00 

Партија 7- средства за одржавање хигијене и потрошни материјал               567.000,00 

Партија 8– Средства за машинско прање посуђа,    450.000,00 

Партија 9- Помоћни  инвентар за ресторан  133.000,00 

http://www.zavod/
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Уговорена  вредност јавне набавке:  

Партија 1 -  Помоћни санитарни инвентар, потрошни материјал за одржавање хигијене 

                      106.700,00  дин. (без ПДВ-а) 

                      127.644,00 дин. (са ПДВ-ом)         

Партија 2 -  Папирна галантерија  

                      565.000,00  дин. (без ПДВ-а) 

                      678.000,00 дин. (са ПДВ-ом)         

 Партија 4 - Биоразградива средства за одржавање хигијене     

                      42.250,00  дин. (без ПДВ-а) 

                      50.700,00 дин. (са ПДВ-ом)      

  Партија 5 -Биоразградива средства за одржавање хигијене и амбалажа,       

                      35.400,00  дин. (без ПДВ-а) 

                      42.480,00 дин. (са ПДВ-ом)      

Партија  6 - Хотелска козметика 

                     50.560,00  дин. (без ПДВ-а) 

                     60.672,00 дин. (са ПДВ-ом)              

Партија 7 - Средства за одржавање хигијене и потрошни материјал   

                     553.941,00  дин. (без ПДВ-а) 

                     664.729,00 дин. (са ПДВ-ом)   

Партија 8 – Средства за машинско прање посуђа,            

                      322.800,00  дин. (без ПДВ-а) 

                      387.360,00 дин. (са ПДВ-ом)   

Највиша  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (без ПДВ-а):         

  Партија 1 – 106.370,00  дин. (без ПДВ-а) 

Најнижа  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (са ПДВ-ом):         

Партија 1 – 127.644,00  дин. (са ПДВ-ом) 
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Највиша  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (без ПДВ-а):         

  Партија 2 – 565.000,00  дин. (без ПДВ-а) 

Најнижа  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (са ПДВ-ом):         

Партија  2 – 678.000,00  дин. (са ПДВ-ом 

Највиша  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (без ПДВ-а):         

 Партија  4 – 42.250,00  дин. (без ПДВ-а) 

Најнижа  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (са ПДВ-ом):         

Партија  4 – 50.700,00  дин. (са ПДВ-ом) 

Највиша  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (без ПДВ-а):         

Партија  5 – 35.400,00  дин. (без ПДВ-а) 

Најнижа  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (са ПДВ-ом):         

Партија  5 – 42.780,00  дин. (са ПДВ-ом) 

Највиша  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (без ПДВ-а):         

Партија  6 – 50.560,00 дин. (без ПДВ-а) 

Најнижа  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (са ПДВ-ом):         

Партија  6 – 60.672,00 (са ПДВ-ом) 

Највиша  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (без ПДВ-а):         

Партија  7 – 553.941,00 дин. (без ПДВ-а) 

Најнижа  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (са ПДВ-ом):         

Партија  7 – 664.729,00 дин. ( (са ПДВ-ом) 

Највиша  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (без ПДВ-а):         

Партија  8 – 432.200,00 дин. ( (без ПДВ-а) 

Најнижа  понуђена  цена  код прихватљивих  понуда   (са ПДВ-ом):         

Партија  8 – 387.360,00 дин. (са ПДВ-ом)         

Критеријум за доделу уговора: најнижа  понуђена цена  

Број примљених понуда:  за партије  1,2,4,6,7   1 (једна)   

Број примљених понуда:  за партију  8               1 (једна)   
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Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

________________________ 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.06.2017 год. 

Датум закључења уговора: 22.06.2017 год. 

 

Основни подаци о добављачу: mg“d.о.о Bulevar Vojvode Stepe 16 Novi Sad за  

партије 1,2, и 6;„MIDRA  EKO “ d.o.o.  Batajnički drum 23  Zemun за  партије 4 и 5 и 

„B2M„  d.o.o.   Mis Ibrijeve br. 12 Beograd за  партије 7 и 8. 

 

Период важења уговора: годину  дана 

Околности   које   представљају   основ   за   измену   уговора:  нема 

Лице за контакт: Милијанка Орестијевић  тел.032/662 – 041;pomdir@zavodivanjica.rs                  

(име и презиме,  е-mail) 

Напомена: 

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

 




