
 

 

 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском 

саобраћају  „Суботица-транс“, Сегедински пут бр. 84 Суботица 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

ПИБ: 100960042 

МБ: 08049548 

 

На основу  члана 55. став 1. тачка 8), члана  57. и члана 116. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ „СУБОТИЦА-ТРАНС“ Суботица, 

Сегедински пут бр. 84 
 

Објављује: 

 ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

1. Наручилац: ЈП „Суботица-транс“, Сегедински пут бр. 84 Суботица, 

www.sutrans.rs 

2. Редни број јавне набавке: ЈНМВ 20/16 

3. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке :  

Набавка здравствених услуга (ознака: 85100000) 

4. Уговорена вредност уговора износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.  
5. Критеријум за доделу уговора је „Економски најповољнија понуда“: 

- Понуђена цена – 70 пондера 

- Удаљеност здр. установе понуђача од седишта наручиоца- 30 пондера.  

6. За предметну набавку запримљено је 2 (две) понуде. 

7. Најнижа понуђена цена је 232,860.00 динара без ПДВ-а,  а највиша понуђена 

цена је 628,000.00 динара без ПДВ-а. 

8. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 232,860.00 динара без 

ПДВ-а, а највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 628,000.00 

динара. 

9. Нема дела нити вредности уговора који ће се извршити преко подизвођача. 

10. Одлука о додели уговора донета је 16.06.2016. године и заведена је под 

бројем 01/1-1712/1. 

11. Уговор о додељивању јавне набавке услуга – Уговор о пружању 

здравствених услуга бр. 04/2-1810/1 закључен је дана 27.06.2016. године са 

понуђачем: „Дом здравља Суботица“ Суботица, Петефи Шандора бр. 7, 

МБ: 08881294, ПИБ: 105303985. 
12. Уговор важи одређено време и то до утрошка укупне вредности уговора од 

1.000.000,00 динара без ПДВ-а, а најкасније 12 месеци рачунајући од дана 

закључивања уговора. 

13. У току реализације уговора могућа је корекција цена уколико би дошло до 

померања средњег курса ЕУР-а за најмање 3%. Референтни дан за 

утврђивање промена цена јесте дан закључивања Уговора односно дан 

последње корекције цена. 

 


