
Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања” 

Врста наручиоца: здравство 

Интернет страница наручиоца: www .ribarskabanja.rs 

ОБАВЕШТЕЊE 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: ХТЗ опрема, 35100000 

Партија 1-Радна одела; Партија 5-Остала ХТЗ опрема 

Процењена вредност јавне набавке: 438.100,00 (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке:  343.020,00 без ПДВ-а , 411.624,00  са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 8(осам) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 378.740,00 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 343.020,00 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28. 07. 2014. године 

Датум закључења уговора: 20. 08. 2014. године 

Основни подаци о добављачу: СЗР ИТАТЕКС, Мала Врбница, Крушевац, ПИБ 100659560 

Период важења уговора: годину дана 

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са Законом о облигационим 

односима. 

Лице за контакт: Ивана Живановић,  060/8011344, ribarskabanja@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања” 

Врста наручиоца: здравство 

Интернет страница наручиоца: www .ribarskabanja.rs 

ОБАВЕШТЕЊE 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: ХТЗ опрема, 35100000 

Партија 3 – Радне кошуље 

Процењена вредност јавне набавке: 86.800,00 (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке:  44.240,00 без ПДВ-а,   53.088,00  са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 4(четири) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 72.800,00 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 44.240,00 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28. 07. 2014. године 

Датум закључења уговора: 18. 08. 2014. године 

Основни подаци о добављачу: “POLTEX” doo, Београд, Дурмиторска 21/4, ПИБ: 103588663 

Период важења уговора: годину дана 

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са Законом о облигационим 

односима. 

Лице за контакт: Ивана Живановић,  060/8011344, ribarskabanja@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања” 

Врста наручиоца: здравство 

Интернет страница наручиоца: www .ribarskabanja.rs 

ОБАВЕШТЕЊE 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: ХТЗ опрема, 35100000 

Партија 4- Радна обућа-кломпе; Партија 6-Радна обућа специјалне израде 

Процењена вредност јавне набавке: 348.500,00  (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке: 328.750,00 без ПДВ-а,394.500,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 8(осам) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 374.036,00 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 328.750,00 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28. 07. 2014. године 

Датум закључења уговора: 21. 08. 2014. година 

Основни подаци о добављачу:Велики штрумф, Ужице, М.Пупина , ПИБ: 103176541 

Период важења уговора: годину дана 

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са Законом о облигационим 

односима. 

Лице за контакт: Ивана Живановић,  060/8011344, ribarskabanja@yahoo.com 

 


