
Република Србија
Град Београд

Градска општина Савски венац
Одељење за јавне набавке

Број: XI-404-65/2019
11.3.2019.

 Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 
тел. (011) 2061-828, факс 2061-793 

 
 
 

 
 

 

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке: Набавка 

материјала за одржавање хигијене у канцеларијама и просторијама зграда ГО Савски 

венац, ЈН бр. 2019/5 

 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, 

Кнеза Милоша 69, www.savskivenac.rs 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 2019/5 је набавка добара – Набавка 

материјала за одржавање хигијене у канцеларијама и просторијама зграда ГО Савски 

венац обухвата набавку детерџента за прање судова, сјај за машину за судове, со за 

машину за судове, прашак за машинско прање судова,течни сапун, убруси,тоалет папир, 

магичне крпе, зглобне сламчице, пластичне чаше од 0,2 и 0,1 дц, кесе за смеће, џакови 

ПП врећа и остало, у свему према Техничкој спецификацији која је саставни део 

Конкурсне документације. 

Назив из општег речника набавке: 39830000 Производи за чишћење 

Уговорена вредност: до 1.000.000,00 динара колико износи процењена вредност 

набавке; 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 понудa 

Највиша и најнижа понуђена цена: У предметном поступку је достављена једна понуда, 

у којој је понуђена цену у износу од 402.386,90 динара без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: У предметном поступку 

је достављена једна понуда, у којој је понуђена цену у износу од 402.386,90 динара без 

ПДВ-а. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 5.3.2019. године 

Датум закључења уговора: 11.3.2019. године 

Основни подаци о добављачу: Предузеће за промет, производњу и услуге 

„B2M“ д.о.о. (Гроцка) Београд, са седиштем у Лештанима, улица Кружни пут 15 

в, ПИБ: 100023525, Матични број: 17281038 

Период важења уговора: Уговор се примењује одмах по закључењу истог и траје до 

годину дана од дана закључења уговора. Уговор важи до утрошка средстава.. 

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 


