
 

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и 14/15) 
 

 
ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 

објављује 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Назив предмета набавке: СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - по партијама, бр. ВНД-103/15 
(назив и ознака из општег речника набавке: 39830000 - Производи за чишћење) 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, 

http://www.gsp.rs. 
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 

 
 

Бр. партије 
Назив и ознака из општег 

речника набавке 
НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

Процењена 

вредност партије  
(у динарима) 

1 39830000 - Производи за чишћење Детерџент за прање пода гараже 163.200,00 

2 39830000 - Производи за чишћење Освеживач, кућних клима уређаја "фреш" 2.147,00 

3 39830000 - Производи за чишћење Детерџент, алаклни P3-grato 12 27.540,00 

4 39830000 - Производи за чишћење Средство, за чишћење АXEL SGRASSO 750мл. 17.850,00 

5 39830000 - Производи за чишћење Освеживач просторија, електрични комплет 744,00 

6 39830000 - Производи за чишћење Куглица, за освежавање писоара 1.393,60 

7 39830000 - Производи за чишћење Освеживач  WC шољe 2.880,00 

8 39830000 - Производи за чишћење Асепсол, са распршивачем 250ml. 15.100,00 

 

Укупна процењена вредност набавке (за све партије које су обустављене): 230.854,60      динара. 
Број примљених понуда: 1 (за цео тендер) 

 
Подаци о понуђачу:  

«ECOTIME» д.о.о., Аутопут Београд – Нови Сад 296 Е11000 Београд 

 
Разлог за обуставу поступка: 

Како је за партију 1 предмета набавке пристигла понуда оцењена као неприхватљива, те је одбијена 
као неприхватљива, то се, сходно члану 107. став 2. Закона о јавним набавкама, нису стекли услови за 

доделу уговора, донета је одлука  да се, сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама, ОДБИЈЕ  

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 и ОБУСТАВИ ПОСТУПАК јавне набавке за исту. 
 

Како за партије 2-8 није пристигла ниједна понуда, то се, сходно члану 107. став 2. Закона о јавним 
набавкама, нису стекли услови за доделу уговора, донета је одлука да се, сходно члану 109. став 1. 

Закона о јавним набавкама, ОБУСТАВИ ПОСТУПАК јавне набавке за партије 2-8. 
 

Период када ће поступак бити поново спроведен: у наредном периоду. 

 
 


