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Дана 19.06.2018. 
Број: 5/18/1-2264 
 
На основу члана 116. 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: 03-2018-О-02 
5. предмет јавне набавке: добра 
6. за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке: 
      - назив: фасцикле за мри и радиотерапију – штампани материјал 
      -  ознака из општег речника набавке: 22800000-регистратори од хартије или картона, 
рачуноводствене књиге, фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски 
материјал; 22850000-фасцикле и сродни производи 
 
  7. основни подаци о добављачу, оквирном споразуму, уговорена вредност и датум 
закључења појединачног уговора:  

понуђач 
број и датум 
понуде 

број и датум 
ос 

датум 
закључења 
појед. уговора 

бр. 
партије 

вредност појед. 
уговора без ПДВ 

GRAPHIT PLUS доо, 21000 
Нови Сад, Здравка 
Ердевика 23 

01-03-18-А од 
01.03.2018. 

006/2018 од 
15.05.2018. 

21.03.2018. 1,2 296.700,00 

 
8. критеријум за доделу оквирног споразума: економски најповољнија понуда. 

 
9. број примљених понуда: за партије број 1 и 2 примљена је по једна понуда. 

 
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 

1 485.300,00 485.300,00 485.300,00 485.300,00 

2 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00 
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11.  датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 07.03.2018. године. 
 
12. период важења уговора: до реализације, односно најдуже шест месеци од истека 

рока на који је закључен оквирни споразум. 
 

13. околности које представљају основ за измену уговора: Измене и допуне уговора 
могуће су у случају више силе предвиђене оквирним споразумом и у другим 
случајевима који не представљају измену битних елемената уговора у складу са 
чланом 115. ЗЈН. 


