
 Обавештење о закљученом уговору 
 

Набавка добара– Набавка медицинских средстава , по партијама 

Број јавне набавке: 04/17/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: 33000000, Медицинска опрема, 

фармацеутски производи и производи за личну негу 

4. Уговорена вредност : 10.243.850,00 динара без ПДВ-а и то по партијама: 

Партија 1-Медицинска средства за збрињавање инконтиненције: 8.540.100,00 

динара без ПДВ-а 

Партија 2-Медицинска средства за фиксирање уложака за инконтиненцију: 

19.950,00 динара без ПДВ-а 

Партија 3-Нитрил рукавице без талка: 1.550.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 4-Постељни подметачи: 59.400,00 динара без ПДВ-а 

Партија 5- ПВЦ заштита за мадраце:74.400,00 динара без пореза 

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

6. Број примљених понуда:5 

За партију 1: - примљене су 2 понуде 

За партију 2: - примљене су 3 понуде 

За партију 3: - примљене су 2 понуде 

За партију 4: - примљене су 2 понуде 

За партију 5: - примљена је  1 понуда 

 

      7.   Највиша и најнижа понуђена цена 

            Партија 1:највиша понуђена цена 9.045.040,00 динара без пореза, најнижа  

            понуђена цена : 8.540.100,00 динара без пореза 

Партија 2:највиша понуђена цена 22.575,00 динара без пореза, најнижа понуђена 

цена : 19.756,80 динара без пореза 

Партија 3:највиша понуђена цена  1.550.000,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 914.500,00 динара без пореза 

Партија 4:највиша понуђена цена 59.400,00 динара без пореза, најнижа понуђена 

цена : 54.432,00 динара без пореза 

Партија 5:највиша понуђена цена 74.400,00 динара без пореза, најнижа понуђена 

цена : 74.400,00 динара без пореза 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 

Партија 1:највиша понуђена цена 9.045.040,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 8.540.100,00 динара без пореза 

Партија 2:највиша понуђена цена 19.950,00 динара без пореза, најнижа понуђена 

цена : 19.756,80 динара без пореза 

Партија 3:највиша понуђена цена 1.550.000,00 динара без пореза, најнижа 

понуђена цена : 1.550.000,00 динара без пореза 

Партија 4:највиша понуђена цена 59.400,00 динара без пореза, најнижа понуђена 

цена : 54.432,00 динара без пореза  

Партија 5:највиша понуђена цена 74.400,00 динара без пореза, најнижа понуђена 

цена : 74.400,00 динара без пореза 



  9.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.08.2017. године 

10. Датум закључења уговора: 28.08.2017. године 

 

11  Основни подаци о понуђачу: 

За партију 1:  „INPHARM CO“ Д.О.О. Београд-Земун, Батајнички друм 23 , ПИБ 

100281671, матични број 07396023, одговорно лице директор Виљем Ковачевић 

За партију 2:  „SIMBEX NS“ Д.О.О. Нови Сад, Војводе Бојовића 4 , ПИБ 

101696965, матични број 08733210, одговорно лице Бранислав Новаков 

За партију 3:  „МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“ Д.О.О. Нови Сад, Ново насеље II- 

5 , ПИБ 100736268, матични број 08767491, одговорно лице Зоран Марјановић и 

Славица Вујаковић 

За партију 4:  „SIMBEX NS“ Д.О.О. Нови Сад, Војводе Бојовића 4 , ПИБ 

101696965, матични број 08733210, одговорно лице Бранислав Новаков 

За партију 5:  „SIMBEX NS“ Д.О.О. Нови Сад, Војводе Бојовића 4 , ПИБ 

101696965, матични број 08733210, одговорно лице Бранислав Новаков 

 

 

    12.Период важења уговора: на годину дана,од дана закључења уговора односно до 

коначне испоруке добара по  техничкој спецификацији. 


