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Број: 5/19/1-372 
Дана: 21.02.2019. 
 
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: јавна набавка мале вредности 
4. број јавне набавке: 07-08-18-д 
5. предмет јавне набавке: добра 
6. за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке: 
      - назив: стетоскопи, топломери и термометри 
      -  ознака из општег речника набавке: 33100000-медицинска опрема, 38412000- 
термометри 
  7. основни подаци о добављачима, 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 

Супелаб доо, Милутина 
Милановића 25, 11070 
Београд 

П18-225439 од 
01.10.2018. 

02-10-18-д од 
18.10.2018. 

02.11.2018. 2 27.300,00 

Mega Solution doo, Шидска 
10, Београд 

1059/2018 од 
24.09.2018. 

04-10-18-д од 
18.10.2018. 

31.10.2018. 3 26.500,00 

Delta Naissa doo, IX 
Бригаде 39А, 18000 Ниш 

0310-10 од 
03.10.2018. 

03-10-18-д од 
18.10.2018. 

29.10.2018. 1 13.200,00 

 
8. критеријум за доделу оквирног споразума: најнижа понуђена цена. 

 
9. број примљених понуда: за партију број 1 и 2 поднете су две понуде, за партију 
број 3 поднете су три понуде. 
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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 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 

2 27.300,00 27.300,00 30.800,00 27.300,00 

3 98.680,00 98.680,00 65.700,00 65.700,00 

 
11.  датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 09.10.2018. године. 
 
12.  период важења оквирног споразума: дванаест месеци од дана закључења. 
 
13. период важења уговора: до утрошка уговорених средстава, а најдуже шест 

месеци од истека рока важења оквирног споразума. 
 

14. околности које представљају основ за измену уговора: према члану 16. предметног 
уговора. 


