
На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15 у 

даљем тексту: Закон) 

 
Градски центар за социјално предузетништво Београда 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

За јавну набавку у отвореном поступку – централизована јавна набавка 

број  5/15  Добра – средства за одржавање хигијене – Партија 2:  Средства за 

одржавање радних и кухињских површина, подова и санитарија 

 

1. Назив адреса и интернет страна наручиоца:  Градски центар за социјално 

предузетништво Београда, Трг Николе Пашића 8, Београд 
2. Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 

3. Уговорена вредност:  1340,16 РСД (са ПДВ-ом), 1086,80 РСД (без ПДВ-а) 

4. Датум закључења уговора: 18.11.2015. 

 

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Добра 

– Средства за одржавање хигијене – Партија 2: Средства за одржавање радних и 

кухињских површина, подова и санитарија 

 

6. Назив и ознака из општег речника јавне набавке: Добра – Средства за 

одржавање хигијене – Партија 2: Средства за одржавање радних и кухињских 

површина, подова и санитарија ОРН: 39800000- 0  производи за чишћење и полирање, 

39831220-4 средства за одрстрањивање масноћа, 39831300-9 средства за чишћење пода  

7. Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“ ; 

 

8. Број примљених понуда: 5 (пет); 

9. Највиша и најнижа понуђена цена:  

          -5.984.459,90 динара без ПДВ -а, односно 7.181.351,88 динара са ПДВ-ом. 

         - 5.384.795,60 динара без ПДВ -а, односно 6.461.754,72 динара са ПДВ-ом. 

        Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

          -5.984.459,90 динара без ПДВ -а, односно 7.181.351,88 динара са ПДВ-ом. 

         - 5.384.795,60 динара без ПДВ -а, односно 6.461.754,72 динара са ПДВ-ом. 

 

10. Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 14.07.2015. 

године;   

11. Основни подаци о понуђачу са којим је закључен уговор:      
         „АД ХИ ПАНОНИЈА“, Димитрија Туцовића 141, Панчево                                                                                                                                                                                                                                          

12. Период важења уговора: годину дана од дана потписивања уговора; 
 

13. Околности које представљају основ за измену уговора:  

 

Напомена: Уговори о јавним набавкама су закључени на основу оквирног споразума са циљем 

закључења истих са једним понуђачем. 

 

 


