
ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ 
ЦРВЕНИ КРСТ КРАГУЈЕВАЦ 
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 30.09.2020.године 
 КРАГУЈЕВАЦ 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
Назив наручиоца: Црвени крст Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Светозара Марковића бр.7, 34000 Крагујевац 
 
Интернет страница наручиоца: www.ckkg.org.rs 
 
Врста наручиоца: Oстало 
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке:Јавна набавка осталих животних намирница широке потрошње, за 
потребе програма „народне кухиње“ и „школске кухиње“  
Биљна уља- ОРН: 15400000 - Животињска или биљна уља и масти, производи од воћа 
и поврћа (ОРН: 15330000 - Прерађено воће и поврће), зачини (ОРН: 15870000 - Зачини и 
зачинска средства),тестенине (ОРН: 15850000 – Тестенине), пиринач (ОРН: 15614000 – 
Пиринач), какао крем производи (ОРН: 15840000 - Какао; чоколада и слаткиши),  
 

Уговорена вредност: 3.338.284,60 динара без ПДВ-а 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Врста предмета: Добра (Храна-намирнице) 
 
Број примљених понуда: 2 ( две) 
 
Понуђена цена  без ПДВ-а: 
 
Највиша (ТЗР „Катарина“ ДОО): 
Уље сунцокретово-100,00 динара,грашак конзервисани-74,00 динара, боранија 
конзервисана-79,00 динара, ђувеч конзервисани -73,00 динара, парадајз-пире-100,00 
динара, сушено поврће-265,00 динара, мармелада мешана-95,00 динара, алева 
паприка блага -240,00 динара,со јодирана ринфуз или џак 10 кг -15,00 динара,  зачин 
мешани станд.-50,00 динара, бибер црни млевени-240,00, динара, ловоров лист 
сушени 800,00 динара, чај мешани -245,00 динара, шећер бели кристал пак.5 кг-
53,00 динара, шећер у праху бели-62,00 динара, макарона гркљанчићи или пужићи 
ринфуз -70,00 динара, пиринач стандардни ринфуз -72,00 динара, млечни какао-
крем, без транс-масних киселина -427,00 динара 
 
Укупна вредност понуде: 3.479.980,00 динара 
 
Најнижа ( „Интеркомерц“ ДОО): 
Уље сунцокретово-103,30, грашак конзервисани-65,00, боранија конзервисана-63,50, 
ђувеч конзервисани-62,00, парадајз-пире-79,60, сушено поврће-277,50, мармелада 
мешана-87,50, алева паприка блага-278,00, со јодирана ринфуз или џак 10 кг-17,30, 
зачини мешани стандардни-62,00, бибер црни млевени-380,00, ловоров лист 
сушени-552,00, чај мешани-234,00, шећер бели кристал пак.џак или 5 кг-62,60, шећер 

http://www.ckkg.org.rs/


у праху бели-78,20, макарона гркљанчићи или  пужићи ринфуз или пак.од 5 до 20 кг-
75,80, пиринач стандардни ринфуз-64,80, млечни какао-крем (без транс-масних 
киселина)-410,00 
 
Укупна вредност понуде: 3.338.284,60 
 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 
Највиша ( укупна вредност понуде)- ТЗР „Катарина“ ДОО: 3.479.980,00 динара 
Најнижа ( укупна вредност понуде)- „Интеркомерц“ ДОО: 3.338.284,60 динара 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / понуђачи 
су поднели понуде самостално 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.09.2020.године 
 
Датум закључења уговора:25.09.2020.године 
 
Основни подаци о добављачу: „Интеркомерц“ Д.О.О. Рача, Ул.Краља Александра 
Карађорђевића бр.32, 34210 Рача, матични број: 06563503, ПИБ: 101226807 
 
Период важења уговора: 12 месеци  
 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 
 
 

 


