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Број: 05-3/13 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12,14/15 и 68/15),  

 

ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА 

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

објављује обавештење о закљученом уговору 

у поступку јавне набавке добара  

 - разни прехрамбени производи - 

(Шифра: ОП-2/2019) 

 

Назив Наручиоца: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 

Адреса Наручиоца: Пионирска 12, Нови Сад 

Интернет страница Наручиоца: www.gockns.org.rs    

Врста Наручиоца: остало 

Опис предмета набавке: добра –разни прехрамбени производи, за период од  годину дана  

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 

15800000 – разни прехрамбени производи, 15321000 – воћни сокови, 15980000 – 

безалкохолна пића и 15500000 - млечни производи  

Уговорена вредност: 2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а 

Предметна јавна набавка обликована је по партијама: 

 

Број 

партије 
Назив партије 

Процењена вредност 

без пореза на додату 

вредност 

1.  
Храна и млечни 

производи 
   1.500.000,00 динара 

2.  Остали производи       500.000,00 динара  

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда за партију 1: 1 

Број примљених понуда за партију 2: 2 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију 1: 

  Највиша понуђена цена                         23.318,50 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена              23.318,50 динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1: 

  Највиша понуђена цена                        23.318,50 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена                                   23.318,50 динара без ПДВ-а 

 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију 2: 

  Највиша понуђена цена    7.263,94 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена              6.618,00 динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2: 

  Највиша понуђена цена                        7.263,94 динара без ПДВ-а 

  Најнижа понуђена цена                                   6.618,00 динара без ПДВ-а 

http://www.gockns.org.rs/
http://www.gockns.org.rs/
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 13. марта 2019. године 

Датум закључења уговора за: 26. март 2019. године 

Основни подаци о добављачу: 

Назив: „Univerexport“ д.о.о., 

Седиште/адреса: Нови Сад, улица Сентандрејски пут 165  

Матични број: 08207259 

ПИБ: 101692669 

Период важења уговора: на период од годину дана 

 


