
 

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:  1.1.4 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у отвореном поступку јавне набавке 

Врста  поступка  јавне  набавке:  отворени поступак,  ЈН бр. 03/2016 

 (редни број поступка из  деловодника) 

Опис предмета набавке:  набавка  животних  намирница  за  2016/2017 годину 

отворени поступак  ЈН бр. 03/2016 год.  

за партију број 1 –  СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

15300000 – СВЕЖЕ ВОЋЕ  И  ПОВРЋЕ 

(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: 1.770,00,00 дин. (без ПДВ-а).  

                                                                                     за партију број 1 –  СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

Уговорена  вредност  јавне  набавке:  1.770,00,00 дин. (без ПДВ-а);  1.947.000,00 (са ПДВ-ом); 

Критеријум за доделу уговора: Економски  најповољнија  понуда 

Број примљених понуда: 2 

отворени поступак  ЈН бр. 03/2016 год. за партију број 1 –  СВЕЖЕ ВОЋЕ  И  ПОВРЋЕ 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  - 3,58% од средње пијачне цене на 

кванташкој пијаци у Београду  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:    - 18%, тј. понуђена  цена ће бити  

мања за – 18% од средње пијачне  цене на кванташкој  пијаци у Београду 

 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.07.2016 године 

Датум закључења уговора: 20.10.2016 године 

Основни подаци о добављачу: стр „Мојсиловић“ ул. Милинка  Кушића  бр.103 

32 250 Ивањица; Матични  број  55908931; 

 



 

 

Период важења уговора:  до  августа  2017 године 

Околности које представљају основ за измену уговора:   

промене  цена  на  тржишту  после  истека  важности  понуде  

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

