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KЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ 

ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

Београд, др Суботића 6а 

Број : 85/077   датум : 04.06.2014. године 
________________________________________________________________________ 

  
 
На основу члана 116. став 1 Закона о јавним набавкама ( « Службени гласник РС « 
бр. 124/12 ), Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др 
Суботића 6а објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О закљученом уговору о јавној набавци мале вредности – ЈНМВ 005/14 

канцеларијски материјал 

 
 

1. Назив наручиоца : Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину 
2. Адреса Наручиоца : др Суботића 6а, Београд 
3. Интернет страница наручиоца :  
      https://sites.google.com/site/decijaneuropsihijatrija/ 
4. Врста наручиоца : Здравство 

5. Врста предмета : добра 

6. Подаци о јавној набавци : 

      Предмет јавне набавке : канцеларијски материјал 
      Ознака из општег речника набавке : 30199000 канцеларијски материјал од 
хартије и други артикли 
7. Уговорена вредност : 365.046,70 без ПДВ -а 
8. Критеријум за доделу уговора : најнижа понуђена цена 

9. Број примљених понуда : 4 (четири) 
10. Највиша и најнижа понуђена цена : 

      Највиша понуђена цена је у износу од 787.845,00 динара без ПДВ – а 
понуђача ŽEKS doo, Браће Радовановића 32, Београд 
      Најнижа понуђена цена је у износу од 365.046,70 динара без ПДВ – а понуђача 
KOMPAS KOMERC doo, Ђорђа Чутуковића 40, Земун  
 
11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда : 

    Највиша понуђена цена је у износу од 787.845,00 динара без ПДВ – а     
понуђача ŽEKS doo, Браће Радовановића 32, Београд 

      Најнижа понуђена цена је у износу од 365.046,70 динара без ПДВ – а понуђача 
KOMPAS KOMERC doo, Ђорђа Чутуковића 40, Земун  
 
12. Датум доношења Одлуке о додели уговора : 13.05.2014. године 

13. Датум закључења уговора :  28.05.2014. године 

14. Основни подаци о понуђачу: 
     KOMPAS KOMERC doo, Ђорђа Чутуковића 40, Земун 
ПИБ 100195621 ; матични број 07491719 
15. Период важења уговора : 12 ( дванаест ) месеци од дана закључења уговора 

                                                            


