
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

„БУКОВИЧКА БАЊА“ А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 
БРОЈ: 1543 

ДАТУМ: 26.11.2019 . год. 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац 

 

Објављује 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуге 

Набавка стручног надзора над извођењем радова на адаптацији делова  блока Б и Ц 

објекта специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац  

ЈН бр. 1.2.5 

 

1. Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка 

бања“ Аранђеловац, ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац 

 

2. Интернет страна наручиоца: www.bukovickabanja.co.rs 

 

3. Врста наручиоца: Здравство 
 

4. Предмет јавне набавке: Набавка услуге– Набавка стручног надзора над извођењем 
радова на адаптацији делова  блока Б и Ц објекта специјалне болнице за 

рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац 

 

5. Назив из општег речника: Услуге грађевинског надзора 

        Ознака из општег речника: 71520000 

6. Уговорена вредност без ПДВ- а (дин.): 1.050.000,00 динара. 

 

7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

 

8. Број примљених понуда: 2  (две) понуде 

   

9. Ранг листа понуђача са понуђеном најнижом и највишом ценом без ПДВ-а 

(дин), после отварања понуда:  

 

          Највише понуђена цена: 1.050.000,00 динара 

          Најниже понуђена цена: 1.050.000,00 динара 
 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће 
извршавати уговор преко подизвођача. 

 
11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.11.2019. године. 

 
12. Датум закључења уговора: 26.11.2019. године. 

 

13. Основни подаци о добављачима:  

Група понуђача „ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, улица 

Јужни булевар 176, ПИБ: 107375060; Матични број: 62702095, рачун бр.265-

17403100066495 отворен код пословне банке Raiffeisen Banka ad, које заступа директор 



Срђан Јовановић, у даљем тексту Стручни надзор, који заједнички наступа са „ГБ ГАУС“ 

д.о.о.Пиносава, ПИБ:108003834, матични број 20913738 и „ИЗОЛИНВЕСТ“д.о.о. 

Калуђерица, ПИБ:101387684, матични број 17206257 као члановима групе.  

 

14. Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза. 

 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које 

представљају основ за измену уговора. 


