
 

 

На  основу члана 116.  Закона о јавним набавкама («Службени гланик РС бр.124/12), 

 

 

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД» 

Београд, Светозара Марковића 56 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца:УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД» 

Адреса наручиоца:Београд, Светозара Марковића 56  

Интернет страница наручиоца: www.sc.rs. 

Врста наручиоца: просвета 

Врста предмета: добра 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке обликован по партијама за 

прибављање добара ради закључења уговора 

Опис предмета јавне набавке:Материјал за одржавање хигијене,партија 2 Средства за машинско 

прање веша у професионалној перионици 

 

Ознака из општег речника набавке: 39831200 - Детерџенти 

 

Уговорена вредност: 879.952,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је  економски најповољнија 

понуда, сагласно члану 85, став 1, тачка 1.и став 2 Закона о  јавним набавкама на основу следећих 

елемената критеријума : 

      понуђена цена ...............................  до 80 бодова 

      услови плаћања .............................  до 20 бодова. 

 

Број примљених понуда: једна 

Понуђена цена: 879.952,00 динара без ПДВ-а 

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

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.09.2013.године 

Основни подаци о добављачу: 

Пословно име 

Скраћено пословно име 

’’Ecolab hygiene’’д.о.о,Београд 

Понуђач: Предузеће за производњу и трговину’’Ecolab 

hygiene’’д.о.о,Београд(Палилула) 

 

седиште Београд:Милана Танкосића 8- Палилула 

матични број: 17378015 

порески идентификациони број: 100209576 

правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу, година 

основања:2002 

претежна делатност: 4675-Трговина на велико хемијским производима 

текући рачун привреде: 265-1100310000282-76 

законски (статутарни заступник) Марианне Вуковић-Пал 

 

- Највиша 879.952,00 динара без ПДВ-а 

- Најнижа 879.952,00 динара без ПДВ-а 

  Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Најнижа 879.952,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум закључења уговора: 15.10.2013.године  

Период важења уговора: 31.12.2013.године 
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Околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговорне стране су сагласне да се након закључења уговора у року од 60 дана, неће мењати цена 

производа. 

Након истека рока из става 1 овог члана, и за све време важења уговора, усклађивање цена ће се 

вршити само  уколико на тржишту дође до повећања или смањења цена производа и то: 

-у  висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку подношења понуде 

-у висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку последње претходне промене 

цене 

Промена цена за све време важења уговора може се вршити највише до нивоа просечне тржишне 

цене у тренутку усклађивања. 

 


