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Број: 5/20/1-1393 
Дана: 19.05.2020. 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 8),  члана 57. став 1, члана 116. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Сремска Каменица 

Објављује  
ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
-назив: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
-адреса 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 
-интернет страница: www.onk.ns.ac.rs 

2. врста наручиоца: здравство 
3. врста поступка: отворени поступак 
4. број јавне набавке: 26-2020-О-02 
5. предмет јавне набавке: добра 
6. опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
предмет набавке: потрошни материјал за медицински отпад 

     назив и ознака из општег речника набавке: 44613800 – контејнери за отпадни 
материјал, 19640000 – Вреће и кесе за отпад од полиетилена, 30199760 – ознаке и 
налепнице 
 
  7. основни подаци о добављачима и уговорена вредност:  

добављач 
број и датум 

понуде 
број 

партије 
вредност уговора о јн  

без ПДВ 
Дунав-Пласт, сзр, Североисточна радна зона 
бб, блок 11, 22320 Инђија 

1504-1/20 од 
15.04.2020. 2 189.000,00 

Ремондис Медисон доо, Др Ђорђа Радића 1, 
Зрењанин 

РЕМ-20-5234 од 
22.04.2020. 1, 4, 5 97.714,00 

 
8. критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
9. број примљених понуда:  

      - ниједна понуда за партије 3 и 7 
      - једна понуда за партије 2, 5 и  6 
      - две понуде за партију 1 
      - три понуде за партију 4 
 
   10. највиша и најнижа понуђена цена/највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  

Број 
парт 

највиша понуђена 
цена 

највиша п.ц код 
прихватљивих понуда 

најнижа понуђена 
цена 

најнижа п.ц. код 
прихватљивих понуда 

1 100.800,00 67.680,00 67.680,00 67.680,00 
2 189.770,00 189.770,00 189.770,00 189.770,00 
3 / / / / 
4 77.643,20 14.914,00 14.914,00 14.914,00 
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5 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 
6 60.000,00 / 60.000,00 / 
7 / / / / 

 
 11. датум доношења одлуке о додели уговора: 30.04.2020.године. 
12. датум закључења уговора: 14.05.2020.године.  
13. период важења уговора: дванаест месеци. 
14. околности које представљају основ за измену уговора: одређено чланом 13. 
Уговора. 


