
 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

О јавној набавци ЈНОП 1.1.3/2017 – Материјали за одржавање хигијене,  

1. Назив, адреса, интернет страница наручиоца: ПУ „Ната Вељковић“, ул.Босанска 21, 
Крушевац, www.nataveljkovic.edu.rs 

2. Врста наручиоца: предшколска установа 

3. Предмет набавке: јавна набавка мале вредности, добра, ознака из ОРН: 
 

-     24300000- Основне неорганске и органске хемикалије 
- 39830000- Производи за чишћење 

 
Партија бр.1: Средства за дезинфекцију 

 
 4.  Уговорена вредност: 1.313.100,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 2 

7. Највиша понуђена цена: 1.313.100,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 597.150,00 дин без ПДВ-а 

 9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.313.100,00 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.06.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 13.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: ТКР„ФОКС“  Крушевац 

14. Период важења уговора: 1 година или до истека уговорених количина 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

 

 

 

 



 
 

Партија бр.2: Средства за чишћење 

 4.  Уговорена вредност: 798.285,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 2 

7. Највиша понуђена цена: 798.285,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 392.645,00 дин без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 798.285,00 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11 Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.06.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 13.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: ТКР„ФОКС“  Крушевац 

14. Период важења уговора: 1 година или до истека уговорених количина 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

Партија бр.3: Средства за машинско прање посуђа 

 
 4.  Уговорена вредност 209.750,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 2 

7. Највиша понуђена цена: 209.750,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 164.400,00 дин без ПДВ-а 

 9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 209.750,00 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.06.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 13.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: ТКР„ФОКС“  Крушевац 

14. Период важења уговора: 1 година или до истека уговорених количина 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 



 
 

Партија бр.4: Папирна галантерија 

 
 4.  Уговорена вредност: 957.800,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 2 

7. Највиша понуђена цена: 957.800,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 819.760,00 дин без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 957.800,00 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.06.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 13.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: ТКР„ФОКС“  Крушевац 

14. Период важења уговора: 1 година или до истека уговорених количина 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

Партија бр.5: Пластична галантерија 

 
 4.  Уговорена вредност: 469.005,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 2 

7. Највиша понуђена цена: 1.455.379,50 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 469.005,00 дин без ПДВ-а 

 9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 469.005,00 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.06.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 13.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: ТКР„ФОКС“  Крушевац 

14. Период важења уговора: 1 година или до истека уговорених количина 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 


