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KЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ 

ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

Београд, др Суботића 6а 

Број : 967/ 040  
датум : 18.08.2014. 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 извођењу радова  у отвореном поступку за јавну набавку радова – 

грађевински, грађевинско – занатски и електро радови на пожарном обезбеђењу електро 

каблова, друга фаза, бр ЈНОП 001/2014  
 

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 : радови 

6. Подаци о јавној набавци : 

      Предмет јавне набавке : извођење грађевинских, грађевинско – занатских и    електро радова 
на пожарном обезбеђењу електро каблова 
      Ознака из општег речника набавке : 50711000 – услуге поправке и одржавања електричних 
инсталација у зградама 
7. Уговорена вредност : 3.849.544,00 без ПДВ -а 
8. Критеријум за доделу уговора : најнижа понуђена цена 

9. Број примљених понуда : 2 (две) 
10. Највиша и најнижа понуђена цена : 

       Највиша понуђена цена је у износу од 3.934.191,00 динара без ПДВ – а  понуђача CD HIS DOO 
NIŠ, Зеленгорска 15, Ниш 

 Најнижа понуђена цена је у износу од 3.849.544,00 динара без ПДВ – а  групе понуђача BIMBO 
DOO BEOGRAD, Ул.Београдска 229, Београд, Сремчица и NAPREDAK AD PIROT, Ул. Паје Јовановића 
1, Пирот  

11.Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда : 

    Највиша и најнижа понуђена цена је у износу од 3.849.544,00 динара без ПДВ – а  групе 
понуђача BIMBO DOO BEOGRAD, Ул.Београдска 229, Београд, Сремчица и NAPREDAK AD PIROT, Ул. 
Паје Јовановића 1, Пирот  

12.Датум доношења Одлуке о додели уговора : 24.07.2014. године 

13.Датум закључења уговора :  13.08.2014. године 

14.Основни подаци о добављачу: 

      Носилац посла:  BIMBO DOO BEOGRAD, Ул.Београдска 229, Београд, Сремчица 

      ПИБ 101833432 ; матични број 06017614 
Члан групе: NAPREDAK AD PIROT, Ул. Паје Јовановића 1, Пирот 
ПИБ 100185174 ; матични број 07276524 
15Период важења уговора : до примопредаје извршених радова 
16.околности које представљају основ за измену уговора: измене Уговора могу се вршити 
само Анексом уговора за извођење вишка предметних радова до 10% вредности укупно 
уговорених радова 

                                                            


