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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12), oбјављујем: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о закљученом уговору о јавној набавци добара број 16/13 

 

1. Наручилац: “Градски Завод за Хитну Медицинску Помоћ Београд  ” Франше д'Епереа бр. 5. 

Београд  , www.beograd194.rs;                     

 

2. Набавка новогодишњих пакетића у виду поклон честитки - ЕА01 – за бебе; ЕА02 – за децу ; 

18530000 – поклони и награде; 

3. Вредност закљученог уговора је до 1.206.667,00 динара без ПДВ-а за уговорени период; 

 

       4.  Уговор је додељен на основу примене критеријума „економски најповољнија понуда“_: 

 

Ред бр Критеријум Број пондера(бодова) 

1.  Висина бонуса 40 

2.  Развијеност МП мреже на 

територији Града Београда 

30 

3.  Релевантне награде у производњи 

дидактичких игара и играчака 

30 

УКУПНО 100 

 

Наручиоцу су пристигле 3 благовремене понуде, од којих је након прегледа пристиглих 

понуда  Комисија за предметну јавну набавку утврдила да је само једна прихватљива понуда.и 

то понуђача :  

„PERTINI TOYS“ d.o.o. из Београда, ул. Синђелићева бр. 4 . Понуда садржи: укупну цену по 

једној поклон честитки са зарачунатим бонусом у износу од 4.166,33 динара без ПДВ-а, 

односно 5000,00 динара са ПДВ-ом ( појединачна вредност поклон честитке износи: 3.333,00 

динара без ПДВ-а,тј. 4.000,00 динара са ПДВ-ом;); Рок плаћања: одложено плаћање 150 дана( 

Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама објављен у Сл. 

Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012 члан 16 став 3 тачка1.): Развијеност МП на 

територији Београда-број МП објеката: 8; Релевантне награде у производњи дидактичких 

игара-број награда: 7 ; Рок важења понуде: 60 дана; Рок испоруке: 1 дан и место испоруке: 

„Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд, Франше д'Епереа бр. 5. Вредност 

уговора о јавној набавци  без ПДВ-а је 1.206.667,00 динара, односно 1.448.000,00 динара са 

ПДВ-ом  . 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4. Изабрани понуђач је самостално поднео понуду; 

 

5. Одлука о додели Уговора је донета 13.12.2013. године; 

 

6. Уговор је закључен 25.12.2013. године; 

 

7. Уговор је закључен са понуђачем „PERTINI TOYS“ d.o.o. из Београда,          

ул.Синђелићева бр.4; 

 

8. Уговор је закључен на одређено време, тј. до реализације испоруке набављеног добра. 

 

 

 


