
 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА 
 
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧНОМ УГОВОРУ 

за јавну набавку бр. 41/2020 – “Прехрамбени производи (хлеб и коре за питу и гибаницу) за 
исхрану пацијената  Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца” 

 
Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица 
Адреса наручиоца: Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд 
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs 
Врста наручиоца: Здравство 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак са циљем закључењa  оквирног споразума 
Врста предмета: Добра 
Предмет набавке: “Прехрамбени производи (хлеб и коре за питу и гибаницу) за исхрану 
пацијената  Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца” (15000000 – Храна, пиће, 
дуван и сродни производи - ознака из речника ЈН) 
Критеријум за доделу оквирног споразума: Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена (највиша,најнижа), понуђена цена код прихватљивих понуда 
(највиша,најнижа), део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Сви 
подаци обухваћени су Одлуком о закључењу оквирних споразума И-588/8 које су објављене на 
Порталу јавних набавки под шифром: 2845181  
Датум доношења одлука о закључењу оквирних споразума: 12.08.2020. год. 
Датум закључења оквирног споразума: 27.08.2020. године 
Период важења оквирног споразума: оквирни споразуми закључени су на период од две године 
Вредност оквирног споразума:   4.114.800,00 РСД без ПДВ. 
Околности које представљају основ за измену: Измена уговора је могућа  уколико током трајања 
истог, услед промена на тржишту, дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно 
престанка производње и слично, добра које је предмет овог оквирног споразума, о чему Наручилац 
мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране 
Добављача. 
9.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога 
наведених у тачки 9.1., а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара 
захтевима из техничке спецификације Наручилац може да прихвати испоруку таквог добра по цени 
која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење стручне комисије 
Наручиоца, образоване за конкретан случај. 
Период важења појединачних уговора: до реализације уговорених обавеза.  
Остале информације: / 
Датум закључења појединачних уговора, партија на коју се уговор односи, уговорена 
вредност без ПДВ и основни подаци о понуђачу: 
 

Уговор бр. 1 03.09.2020. год. “DON DON” D.O.O. 289.630,00 
 
 
 
 
 

http://www.iohbb.edu.rs/

