ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса наручиоца: Здравка Челара број 14
Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com
Врста наручиоца: Просвета
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова-ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавке:
Опис предмета набавке: : НАБАВКА ДОБАРА –СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ХИГИЈЕНЕ
Назив и ознака из општег речника набавки: - ознака из општег речника набавке:
39800000-Производи за чишћење и полирање, 39831000-Препарати за прање,
39831210 - Детерџенти за машине за прање судова, 39831200-Детерџенти, 39831220
- Средства за одстрањивање масноће, 39831230 - Средства за растварање
масноће39831240 - Једињења за чишћење,39831250 - Раствори за испирање,
39831300 - Средства за чишћење пода, 39831700 - Аутоматски дозатори за сапун,
39832000 - Производи за прање посуђа, 39832100 - Прашак за прање посуђа

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“
Процењена вредност: 2.994.005,00 динара без ПДВ-а
Врста предмета: добра
Број примљених понуда: 3
Понуђена цена: 2.992.171,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора:237/1 од 24.02.2015.
Основни подаци о добављачу: Preduzeće za proizvodnju i trgovinu „ECOLAB
HYGIEN“doo, ул.Тошин Бунар бр.272/V,Београд

Понуђена цена
- Највиша 3.062.095,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 2.992.171,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша 2.992.171,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа 2.992.171,00 динара без ПДВ-а
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: Пристигле понуде понуђача:„BSM“DOO doo из Београда и
„AGROTEHNIX “ D.O.O из Београда су неприхватљиве пошто њехове вредности
премашују вредност јавне набавке мале вредности дату чланом 39. став 1.ЗЈН.

Датум закључења уговора: 02.03. 2015.
Период важења уговора: 12 месеци
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