Специјална болница за рехабилитацију "Термал“
22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6
Тел/факс: 022/465-887,465-087
termal@ptt.rs
www.termal-vrdnik.com

Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник
Адреса: ул. Карађорђева бр. 6
22408 Врдник
Здравствена установа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина
Интернет адреса Наручиоца: http://www.termal-vrdnik.com/banja/
Број: 3032/2019
Датум: 04.12.2019. године
ЈНМВ 09/2019-1.1.4
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности
– Хемија и средства за одржавање хигијене ЈНМВ 09/2019-1.1.4 –
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: ЈНМВ 09/2019-1.1.4
Опис предмета набавке: Јавна набавка добара – Хемија и средства за одржавање хигијене.
Назив и ознака из општег речника набавке: 33760000 – Тоалетна хартија, марамице, пешкири за

руке и салвете, 39800000 – Производи за чишћење и полирање, 39224000 – Метле, четке и други
производи разних врста.
Процењена вредност јавне набавке: 4.900.000,00 динара без ПДВ-а.
Уговорена вредност јавне набавке: 4.900.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 2 (две).
Највиша понуђена цена: 5.687.666,00 динара, без ПДВ-а.
Најнижа понуђена цена: 4.866.700,00 динара, без ПДВ-а.
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.866.700,00 динара, без ПДВ-а.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.866.700,00 динара, без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Уговор се неће извршавати
преко подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.11.2019. године.
Датум закључења уговора: 04.12.2019. године.

„Ивађо“ д.о.о., Београд - Земун, ул. Стевана Марковића бр. 8,
МБ: 06882641, ПИБ: 100011436, број рачуна 160-375173-48 који се води код „Банка Интеза“
А.Д. Београд, кога заступа директор Милорад Карановић.
Основни подаци о добављачу:

Период важења уговора: Годину од дана потписивања, односно до утрошка предвиђених средстава.
Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и испоручилац су сагласни да
Наручилац може повећати уговорени обим набавке највише до 5% вредности уговора, уколико се за
тим укаже потреба, што ће регулисати анексом овог уговора.
Лице за контакт: Милан Настасијевић, e-mail: termal.pravnasluzba@gmail.com
Комисија за ЈНМВ 09/2019-1.1.4

