
 
 
 
 
 

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, број:06/16  (редни број 

поступка из деловодника) 

Опис предмета набавке КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ 
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ) 
15861000-Кафа,15911000-Алкохолна пића  и 15980000-Безалкохолна пића  
 (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:                            1.300.000,00 (без ПДВ-а). 

Партија 1-Кафа                                                                  66.000,00  

Партија 2- ракија домаћа                                               242.000,00  

Партија 3-безалкохолна  и остала алкохолна пића     992.000,00  

Уговорена вредност јавне набавке:  

Партија 1-Кафа   

                      65.155,10 (без ПДВ-а) и   

                      78.188,00(са   ПДВ-а). 

Партија 2- ракија домаћа     

                        192.046,50 (без ПДВ-а) и   

                    230.455,80(са   ПДВ-а). 

Партија 3-безалкохолна  и остала алкохолна пића  

        979.518,55 (без ПДВ-а) и   

                1.175.422,26(са   ПДВ-а). 
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 Критеријум за доделу уговора:Најнижа  понуђена цена  

Број примљених понуда: за партије 1,2 и 3: 1(једна) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 за партију 1-   65.155,10 динара 

 за партију 2- 192.046,50 динара 

за партију  3- 979.518,55 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 за партију 1-   65.155,10 динара 

 за партију 2- 192.046,50 динара 

за партију  3- 979.518,55 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  ________________________ 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.06.2016.године. 

Датум закључења уговора:24.06.2016.године.  

Основни подаци о добављачу:“Меркур Дринкс“д.о.о. Ивањица  ПИБ 107821507; Матични 
број 20878096 и  текући рачун 160-380303-81 код Банка Интеса 
 
Период важења уговора:25.06.2017.године   

Околности које представљају основ за измену уговора:  __________________________________ 

Лице за контакт: Милијанка Орестијевић ,032/662 041pomdir@zavodivanjica.rs(име и презиме, 
тел, е-mail) 

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

 




