На основу чл. 116. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТИМ НАРУЏБЕНИЦАМА
у поступку јавне набавке мале вредности за закључење оквирног споразума
(члан 39. Закона о јавним набавкама)
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд, Булевар деспота Стефана
бр. 142, www.ibiss.bg.ac.rs
2. Врста наручиоца: научни институт
3. Врста предмета набавке: добра
4. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, ради закључења
оквирног споразума са једним добављачем
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Канцеларијски материјал, партија 1 – Канцеларијска опрема и материјал, ЈН бр. 9/2019
Назив и ознака из општег речника набавке: 30192000 – канцеларијски материјал
6. Уговорена вредност оквирног споразума без ПДВ: 649.999,00 дин.
7. Критеријум за доделу оквирног споразума: најнижа понуђена цена
8. Број примљених понуда: 1 (једна)
9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 22.04.2019. године
10. Датум закључења оквирног споразума: 07.05.2019. године
11. Број издатих наруџбеница у III кварталу 2019. године: 6 (шест)
12. Укупна вредност издатих наруџбеница у III кварталу 2019. године: 15.410,00 дин. (без
ПДВ), односно 18.492,00 дин. (са ПДВ) и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наруџбеница бр. 01-781/29 од 05.07.2019. г.
Наруџбеница бр. 01-781/30 од 23.07.2019. г.
Наруџбеница бр. 01-781/34 од 10.09.2019. г.
Наруџбеница бр. 01-781/35 од 11.09.2019. г.
Наруџбеница бр. 01-781/36 од 12.09.2019. г.
Наруџбеница бр. 01-781/22 од 26.09.2019. г.

– 2.900,00 дин. без ПДВ
– 660,00 дин. без ПДВ
– 1.450,00 дин. без ПДВ
– 2.900,00 дин. без ПДВ
– 7.250,00 дин. без ПДВ
– 250,00 дин. без ПДВ

13. Основни подаци о добављачу:
Компас Комерц д.о.о., са седиштем Београду – Земун, ул. Ђорђа Чутуковића бр. 40,
матични број: 07491719, ПИБ 100195621, законски заступник Јелена Петровић,
понуда бр. 230 од 12.04.2019. године

