
 
На основу члана 116.  Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
ЈКП „Градске пијаце“ 

11000 Београд, Живка Карабиберовића 3 
 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Врста поступка: Oтворени поступак ради закључивања оквирног споразума 

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки, у својству тела за централизоване јавне 
набавке у складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу 
набавки ("Службени лист града Београда" бр.75/14, 96/16 и 126/16) и у смислу члана 48. ЗЈН, спровела 
отворени поступак за јавну набавку број 9/20, добра - Канцеларијски материјал, обликовану у дванаест 
(12) партија, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију посебно. 
 
1) Назив, адреса и интернет страна наручиоца: 
ЈКП „ Градске пијаце“, Живка Карабиберовића број 3, 11000 Београд 
www.bgpijace.co.rs 
 
2) Врста наручиоца: 
Јавно комунално предузеће 
 
3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
1. Канцеларијски материјал ОРН 30199000 
Партија 1-папир за писање и папир за штампање и фотокопирање 
Партија 2-коверте 
Партија 3-Обрасци,пословне књиге и налепнице 
Партија 4 - Табулири, термалне ролне, адинг ролне 
Партија 5 - Фасцикле, регистратори и материјал за архивирање и паковање 
Партија 6 – свеске, блокови, стикери, роковници и мапе 
Партија 7 – прибор за писање и брисање 
Партија 8 – пратећи комјутерски материјал, аудио и видео касете 
Партија 9 - батерије 
Партија 10 – материјал за спајање, коричење и бушење 
Партија 12 – остали канцеларијски материјал 

 
 
4) Уговорена вредност: 

Партија 1-папир за писање и папир за штампање и фотокопирање 240,000.00 

Партија 2-коверте 19,000.00 

Партија 3-Обрасци,пословне књиге и налепнице 90,000.00 

Партија 4 - Табулири, термалне ролне, адинг ролне 391,000.00 

Партија 5 - Фасцикле, регистратори и материјал за архивирање и паковање 105,000.00 

Партија 6 – свеске, блокови, стикери, роковници и мапе 13,000.00 

Партија 7 – прибор за писање и брисање 16,000.00 

Партија 8 – пратећи комјутерски материјал, аудио и видео касете 48,000.00 



Партија 9 - батерије 10,000.00 

Партија 10 – материјал за спајање, коричење и бушење 18,000.00 

Партија 12 – остали канцеларијски материјал 50,000.00 
 
5) Критеријум за доделу уговора: 
 Најнижа понуђена цена 
 
6) Број примљених понуда: 
19 (деветнаест) 
 
7) Највиша и најнижа понуђена  цена : 
Централизована јавна набака 
 
8) Највиша и најнижа понуђена  цена код прихватљивих понуда: 
Централизована јавна набака 
 
9) Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 
28,09.2020. 
 
10)Датум закључења уговора: 

Партија 1-папир за писање и папир за штампање и фотокопирање 30.11.2020. 

Партија 2-коверте 02.12.2020. 

Партија 3-Обрасци,пословне књиге и налепнице 04.12.2020. 

Партија 4 - Табулири, термалне ролне, адинг ролне 30.11.2020. 

Партија 5 - Фасцикле, регистратори и материјал за архивирање и паковање 04.12.2020. 

Партија 6 – свеске, блокови, стикери, роковници и мапе 30.11.2020. 

Партија 7 – прибор за писање и брисање 30.11.2020. 

Партија 8 – пратећи комјутерски материјал, аудио и видео касете 02.12.2020. 

Партија 9 - батерије 08.12.2020. 

Партија 10 – материјал за спајање, коричење и бушење 30.11.2020. 

Партија 12 – остали канцеларијски материјал 30.11.2020. 
 
11) Основи подаци о добављачу: 
Партија 1-папир за писање и папир за штампање и 
фотокопирање "BIROTEX" доо,  Чингријина 21 б, Београд 

Партија 2-коверте "TIMIX" доо,  Фрање Клуза 4, Београд 

Партија 3-Обрасци,пословне књиге и налепнице 
"DAXI LINE"доо, Беле воде 6б/7, Београд - 
Чукарица 

Партија 4 - Табулири, термалне ролне, адинг ролне "МЕХАНОПРИНТ"дoo, Годовички пут бб, Пожега 
Партија 5 - Фасцикле, регистратори и материјал за 
архивирање и паковање "TG COMMERCE"доо, Николе Пашића 9, Нови Сад 
Партија 6 – свеске, блокови, стикери, роковници и 
мапе "BIROTEX" доо,  Чингријина 21 б, Београд 



Партија 7 – прибор за писање и брисање "ИВАЂО"доо, Стевана Марковића 8, Земун 
Партија 8 – пратећи комјутерски материјал, аудио и 
видео касете "TIMIX" доо,  Фрање Клуза 4, Београд 

Партија 9 - батерије 
"BEKS ENERGY EXPERT"доо, Јове Илића 31, 
Београд 

Партија 10 – материјал за спајање, коричење и 
бушење "BIROTEX" доо,  Чингријина 21 б, Београд 
Партија 12 – остали канцеларијски материјал "BIROTEX" доо,  Чингријина 21 б, Београд 

 
12) Период важења уговора: 
12 месеци од дана обостраног потписивања уговора 
 


