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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: 1154/2019 
Датум: 20.05.2019. године  
ЈНМВ 01/2019-1.3.6 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке радова – Радови на поправци и реконструкцији електроинсталација 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: ЈНМВ 01/2019-1.3.6 

Опис предмета набавке: Јавна набавка радова – Радови на поправци и реконструкцији 
електроинсталација. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45311000 – Радови на постављању електричних 
инсталација и електро монтажни радови 
 
Процењена вредност јавне набавке: 3.000.000,00 динара (без ПДВ-а). 

Понуђена вредност јавне набавке: 2.163.600,00 динара без ПДВ-а, односно 2.596.320,00 динара са 
ПДВ-ом. 

Уговорена вредност јавне набавке: 2.163.600,00 динара без ПДВ-а, односно 2.596.320,00 динара са 
ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 (две). 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.482.360,00  динара, без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.163.600,00 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: 09.05.2019. године. 

Датум закључења уговора: 17.05.2019. године. 

Основни подаци о добављачу: „Економистелектро“ д.о.о., ул. Јована Цвијића бр. 5, 21300 Беочин, 
МБ: 08458600, ПИБ: 101485179, број рачуна 340-3510-70 који се води код „Ерсте Банк“ А.Д. Нови Сад, 
кога заступа директор Миодраг Ивановић, чија је понуда заведена под деловодним бројем 
1027/2019 дана 30.04.2019. године. 
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Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током извођења уговорених 
радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних у Посебним узансама о грађењу, 
Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) 
обавести самог Наручиоца о насталом вишку радова. По добијању писане сагласности, Извођач ће 
извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 5 % од уговорене 
вредности.  
 

Лице за контакт: Милан Настасијевић, 
тел: 022/465-066 
 e-mail: termal.pravnasluzba@gmail.com 

             
 

                            Комисија за ЈНМВ 01/2019-1.3.6 


