
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ПАРТИЈЕ 1 И 2 
 

  Назив Наручиоца: Комесаријат за избеглице и миграције 

  Адреса наручиоца:   Нови Београд, Народних хероја бр. 4 

  Интернет страница наручиоца:   www.kirs.gov.rs 

  Врста наручиоца:   Орган државне управе 

Врста предмета:   Добра 

  Опис предмета набавке:   Отворени поступак ЈН 5/2019 
- Набавка средства  за  хигијену за потребе центара за 
азил, транзитно прихватних центара и тражилаца азила, 
избеглица у установама социјалне заштите и  интерно 
расељених лица и  избеглица у  колективним центрима 

 
 

 

  

 Назив и ознака из општег речника набавки: 

33700000 -7 производи за личну хигијену, 39830000 –  9 
производи за чишћење,  
 

Партија 1. Набавка средстава за одржавање хигијене објекта – 
Центарa за азил и транзитно прихватних центара 

Партија 2. Набавка средстава за личну хигијену лица за потребе 
тражилаца азила, избеглица у установама социјалне 
заштите и  интерно расељених лица и  избеглица у  
колективним центрима 

   Уговорена вредност без ПДв-а за партију 1.: Процењена вредност од 4.000.000,00 динара, јер су 

цене исказане по јединици мере, јер није могуће 

предвидети колико ће пута уговорена страна извршити 

испоруку предметних добара у уговореном периоду 

важења Уговора 

   Уговорена вредност без ПДв-а за партију 2.: Процењена вредност од 3.900.000,00 динара, јер су 

цене исказане по јединици мере, јер није могуће 

предвидети колико ће пута уговорена страна извршити 

испоруку предметних добара у уговореном периоду 

важења Уговора 

Критеријум за доделу уговора:   најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда за партије 1 и 2:   4 

Понуђена цена за партију 1: најнижа цена по јединици мере: 2.867,70 динара без 
ПДВ-а 
највиша цена по јединици мере 4.040,40 динара без ПДВ-
а 
   Понуђена цена код прихватљивих понуда  за 

партију 1: 
најнижа цена по јединици мере: 2.867,70 динара без 
ПДВ-а 
највиша цена по јединици мере 4.040,40 динара без ПДВ-
а 
 Понуђена цена за партију 2: најнижа цена по јединици мере: 1.977,30 динара без 
ПДВ-а 
највиша цена по јединици мере 2.020,20 динара без ПДВ-
а 
 

http://www.kirs.gov.rs/


  Понуђена цена код прихватљивих понуда за 
партију 2:  

  најнижа цена по јединици мере: 1.977,30 динара без 
ПДВ-а 
највиша цена по јединици мере 2.020,20 динара без ПДВ-
а 

   Датум доношења одлуке о додели уговора  за 
партију 1 и партију 2 

   
 22. април  2019. године 

  Датум закључења уговора за партију 1 и 
партију 2.: 

  13. мај  2019. године 

  Основни подаци о испоручиоцу добара за 
партију 1 и партију 2: 

Друштвo за производњу, промет и услуге “Б2M“ ДOO из 
Београда, Кружни пут 15в,   ПИБ: 100023525, 
Матични број: 17281038 

  Период важења уговора      дванаест месеци 

 
 

                                                                                                                
 


