
 
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, 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. Закона о јавним 
набавкама, спровела отворени поступак јавне набавке средстава за одржавање хигијене, обликован у 
четири партије, број јавне набавке 1/20,  отворени поступак јавне набавке прибора за одржавање 
хигијене, обликован у четири партије, број јавне набавке 2/20 и отворени посупак набавке папирне 
галантерије за одржавање личне хигијене број јавне набавке 3/20,  и а ради закључења оквирног 
споразума. 
 
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. Средства за одржавање хигијене  

Партија 1 (Средства за одржавање и ручно и машинско прање рубља  и  посуђа) 

Партијa 2 (Средства за одржавање радних и кухињских површина, подова и санитарија) 

Партија 3 (Биоцидни производи) 

Партија 4 (Креме, сапуни и остала средства за одржавање хигијене) 
 
2. Прибор за одржавање хигијене 

Партија 1 (Крпе, метле, сунђери, четке и остали сродни производи) 

Партија 2 (Метле) 

Партија 3 (Кесе, корпе и остали сродни производи) 

Партија 4 (Пвц, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи) 
 
3. Папирна галантерија за одржавање личне хигијене 
ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
 
4) Уговорена вредност: 
 
1. Средства за одржавање хигијене  



Партија 1 (Средства за одржавање и ручно и машинско прање рубља  и  
посуђа) 57,000.00 
Партијa 2 (Средства за одржавање радних и кухињских површина, подова и 
санитарија) 54,000.00 

Партија 3 (Биоцидни производи)  

Партија 4 (Креме, сапуни и остала средства за одржавање хигијене)  
 
2. Прибор за одржавање хигијене 

Партија 1 (Крпе, сунђери, четке и остали сродни производи) 102,500.00 

Партија 2 (Метле) 11,500.00 

Партија 3 (Кесе, корпе и остали сродни производи) 34,000.00 
Партија 4 (Пвц, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и 
освеживачи) 

 
102,000.00 

 
3. Папирна галантерија за одржавање личне хигијене 
ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ 600,000.00 

 
5) Критеријум за доделу уговора: 
 Најнижа понуђена цена 
 
6) Број примљених понуда: 
1. Средства за одржавање хигијене: 5 (пет) 
Партија 1: 1 (једна) 
Партија 2: 2(две) 
Партија 3: 1 (једна) 
Партија 4: 2(две) 
 
2. Прибор за одржавање хигијене: 5 (пет) 
Партија 1: 4  (четири) 
Партија 2: 1 (једна) 
Партија 3: 5  (пет) 
Партија 4: 3  (три) 
 
3. Папирна галантерија за одржавање личне хигијене: 5 (пет) 
 
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 додели уговора: 
Централизована јавна набак 
10)Датум закључења уговора: 
1. Средства за одржавање хигијене 

Партија 1 (Средства за одржавање и ручно и 
машинско прање рубља  и  посуђа) 23.12.2020. 

Партијa 2 (Средства за одржавање радних и 
кухињских површина, подова и санитарија) 18.12.2020. 



Партија 3 (Биоцидни производи)  

Партија 4 (Креме, сапуни и остала средства за 
одржавање хигијене)  

 
2. Прибор за одржавање хигијене 
Партија 1 (Крпе, сунђери, четке и остали 
сродни производи) 18.12.2020. 

Партија 2 (Метле) 18.12.2020. 

Партија 3 (Кесе, корпе и остали сродни 
производи) 18.12.2020. 

Партија 4 (Пвц, дрвени, пластични и остали 
прибор за одржавање хигијене и освеживачи) 18.12.2020. 

 
3. Папирна галантерија за одржавање личне хигијене 
ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ 17.12.2020. 

 
11) Основи подаци о добављачу: 
1. Средства за одржавање хигијене  

Партија 1 (Средства за одржавање и ручно и 
машинско прање рубља  и  посуђа) 

КОДЕКС CИСТЕМ д.о.о. из Београда, Стевана Опачића  
бр. 48 

Партијa 2 (Средства за одржавање радних и 
кухињских површина, подова и санитарија) ГТ ХЕМИЈА д.о.о, Београд, ул. Нехруова бр. 61/36 

Партија 3 (Биоцидни производи)  

Партија 4 (Креме, сапуни и остала средства за 
одржавање хигијене)  

 
2. Прибор за одржавање хигијене 
Партија 1 (Крпе, сунђери, четке и остали 
сродни производи) 

„DAXI LINE“ д.о.о. Београд – Чукарица, ул. Беле воде 6б/7, 
„POLI BIRO“ д.о.о. Београд, ул. Немањина 34 

Партија 2 (Метле) "ANDING TRADE" doo, Станка Опсенице бр. 16, Београд 

Партија 3 (Кесе, корпе и остали сродни 
производи) Б2М д.о.о, Београд (Гроцка), Кружни пут  бр. 15в 

Партија 4 (Пвц, дрвени, пластични и остали 
прибор за одржавање хигијене и освеживачи) 

„DAXI LINE“ д.о.о. Београд – Чукарица, ул. Беле воде 6б/7, 
„POLI BIRO“ д.о.о. Београд, ул. Немањина 34 

 
3. Папирна галантерија за одржавање личне хигијене 
ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ 

„POLI BIRO“ д.о.о, Немањина 34, Београд 

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


