
 Обавештење о закљученом уговору 
 

Набавка добара– Набавка материјала за одржавање зграда и објеката, по партијама 

Број јавне набавке: 01/17/ОП  

 

1. Геронтолошки центар 

24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31 

Интернет страница: www.gcsu.co.rs 

2. Врста наручиоца: Установа социjалне заштите 

3. Ознака из општег речника набавке:31680000, Електрични материјал и прибор 

                                                             44115210, Водоинсталатерски материјал 

                                                                   44500000,Алати, браве, кључеви, шарке, 

                                                                                    сводни елементи, ланци и опруге  

                                                                  44800000, Боје, лакови и смоле                               

4. Уговорена вредност :  

Партија 1-Столарски материјал и прибор: 491.578,50 динара без ПДВ-а 

Партија 2-Грађевински материјал и бетонско гвожђе: 385.170,00 динара без 

ПДВ-а 

Партија 3-Вијчана роба, алати и остали браварски прибор: 352.756,60 динара без 

ПДВ-а 

Партија 4-Материјал за одржавање електричних уређаја и инсталација:    

            1.091.827,00 динара без ПДВ-а 

Партија 5- Матреијал за молерско-фарбарске радове: 486.856,00 динара без 

пореза 

Партија 6- Материјал за поправку и одржавање водоводних инсталација : 

1.169.361,88 динара без пореза 

 

5. Критеријум за доделу уговора: “економски најповољнија понуда” 

6. Број примљених понуда:7 

За партију 1: - примљена је 1 понуда 

За партију 2: - примљене су 2 понуде 

За партију 3: - примљене су 2 понуде 

За партију 4: - примљене су 2 понуде 

За партију 5: - примљене су 3 понуде 

За партију 6: - примљена је 1 понуда 

      7.   Највиша и најнижа понуђена цена 

            Партија 1:највиша понуђена цена 491.578,50 динара без пореза, најнижа  

            понуђена цена : 491.578,50 динара без пореза 

Партија 2:највиша понуђена цена 771.240,96 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 385.170,00 динара без пореза 

Партија 3:највиша понуђена цена 386.373,90 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 352.756,60 динара без пореза 

Партија 4:највиша понуђена цена 1.237.308,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 1.091.827,00 динара без пореза 

Партија 5:највиша понуђена цена 621.247,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 486.856,00 динара без пореза 

Партија 6:највиша понуђена цена 1.169.361,88 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 1.169.361,88 динара без пореза 

 

 



 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 

Партија 1:највиша понуђена цена 491.578,50 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 491.578,50 динара без пореза 

Партија 2:највиша понуђена цена 385.170,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 385.170,00 динара без пореза 

Партија 3:највиша понуђена цена 386.373,90 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 352.756,60 динара без пореза 

Партија 4:највиша понуђена цена 1.237.308,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 1.091.827,00 динара без пореза  

Партија 5:највиша понуђена цена 598.440,42 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 486.856,00 динара без пореза 

Партија 6:највиша понуђена цена 1.169.361,88 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 1.169.361,88 динара без пореза 

 

  9.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.03.2017. године 

10. Датум закључења уговора: 29.03.2017. године 

 

11  Основни подаци о понуђачу: 

За партију 1:  „МСБ ОСТРАНА“ Д.О.О. Суботица, Мајшански пут 318А , ПИБ 

106051262, матични број 20521899, одговорно лице Вернер Раденовић 

За партију 2:  „МСБ ОСТРАНА“ Д.О.О. Суботица, Мајшански пут 318А , ПИБ 

106051262, матични број 20521899, одговорно лице Вернер Раденовић 

За партију 3:  „МСБ ОСТРАНА“ Д.О.О. Суботица, Мајшански пут 318А , ПИБ 

106051262, матични број 20521899, одговорно лице Вернер Раденовић 

За партију 4:  „ЛУМЕН“ Д.О.О. Суботица, Матије Гупца 62 , ПИБ 100846486, 

матични број 08766339, одговорно лице Атила Ђембер 

За партију 5:  „VENEX COLOR“ Д.О.О. Суботица, Браће Мајер 2 , ПИБ 

106875825, матични број 20697138, одговорно лице Далибор Ђујић 

За партију 6:  „AQVA THERM“ Д.О.О. Суботица, Шантићева 55а , ПИБ 

103615928, матични број 08828199, одговорно лице Чаба Добо 

 

    12.Период важења уговора: на годину дана, односно до коначне испоруке добара по 

          техничкој спецификацији. 


