
Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања“, 37205 

Рибарска Бања 

Врста наручиоца: здравство 

Интернет страница наручиоца: www.ribarskabanja.rs 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: канцеларијски материјал, 30192000  

Партија 3- Остали канцеларијски материјал 

Процењена вредност јавне набавке: 150.000,00(без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке: 96.935,77  без ПДВ-а, 116.250,32 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 6 (шест) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 136.699,00 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 96.935,77 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  нема 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21. 07. 2014. године 

Датум закључења уговора: 11. 08 2014. године 

Основни подаци о добављачу: BIGZ OFFICE GROUP, Булевар војводе Мишића 17/5, 

ПИБ:106635732 

Период важења уговора: годину дана 

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са Законом о облигационим 

односима. 

 

Лице за контакт: Ивана Живановић, 060/8011344, ribarskabanja@yahoo.com  

  

 

 

 

 

 

 

mailto:ribarskabanja@yahoo.com


Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања“, 37205 

Рибарска Бања 

Врста наручиоца: здравство 

Интернет страница наручиоца: www.ribarskabanja.rs 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: канцеларијски материјал, 30192000 

Партија 2- Тонери и траке 

Процењена вредност јавне набавке: 453.000,00 (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке: 358.780,00 без ПДВ-а, 430.536,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 5(пет) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 446.485,00 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 358.780,00 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  нема 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21. 07. 2014. године 

Датум закључења уговора: 13. 08. 2014. године 

Основни подаци о добављачу: Sistem trade fenix, Дринчићева 9, 37000 Крушевац, ПИБ 100474242 

Период важења уговора: годину дана 

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са Законом о облигационим 

односима. 

 

Лице за контакт: Ивана Живановић, 060/8011344, ribarskabanja@yahoo.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ribarskabanja@yahoo.com


Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања“, 37205 

Рибарска Бања 

Врста наручиоца: здравство 

Интернет страница наручиоца: www.ribarskabanja.rs 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: канцеларијски материјал, 30192000 

Партије 1 и 4- Папир, коверте, фасцикле; Медицински картони 

Процењена вредност јавне набавке: 500.000,00 (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке:   404.930,00 без ПДВ-а, 485.916,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 9(девет) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 571.201,94 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: :   404.930,00 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  нема 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21. 07. 2014. године 

Датум закључења уговора: 13. 08. 2014. године 

Основни подаци о добављачу: T.P. Laser team d.o.o. Шумадијска 113/2,  37000 Крушевац, ПИБ 

107293849 

Период важења уговора: годину дана 

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са Законом о облигационим 

односима. 

 

Лице за контакт: Ивана Живановић, 060/8011344, ribarskabanja@yahoo.com  

  

 

 

 

 

 

 

mailto:ribarskabanja@yahoo.com


Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања“, 37205 

Рибарска Бања 

Врста наручиоца: здравство 

Интернет страница наручиоца: www.ribarskabanja.rs 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: добра 

Опис предмета набавке: канцеларијски материјал, 30192000 

Партије 5,6,7- Медицински штампани материјал; Медицински протоколи; Немедицински 

штампани материјал. 

Процењена вредност јавне набавке: 147.000,00 (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност јавне набавке:102.380,00  без ПДВ-а, 122.856,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 9(девет) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 821.470,00 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 102.380,00 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  нема 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21. 07. 2014. године 

Датум закључења уговора: 11. 08. 2014. године 

Основни подаци о добављачу: Атлантис Д.О.О., Улица Расинска 6, 18000 Ниш, ПИБ 100618810 

Период важења уговора: годину дана 

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са Законом о облигационим 

односима. 

 

Лице за контакт: Ивана Живановић, 060/8011344, ribarskabanja@yahoo.com  

  

 

mailto:ribarskabanja@yahoo.com

