
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12) 

 
ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 

објављује 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
Назив предмета набавке: ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА (назив и ознака из општег речника 

набавке: 50760000 - Услуге поправке и одржавања јавних тоалета), број МН-10/15 
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, 

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

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ 

ТОАЛЕТА 

‘’TOI-TOI ‘’ 

d.o.o. 

‘’ATRIK-BOXI’’ 

d.o.o. 

’’GISEL’’ 

d.o.o. 

’’V&EP’’ 

d.o.o. 

Јединична 
процењена цена 

за изнајмљивање  

1 кабине / 1 дан 
износи: 

Јединична цена за изнајмљивање  

1 кабине / 1 дан,  

са урачунатим трошковима монтаже и 
демонтаже кабина чишћења и 

пражњења, као и са урачунатим 
трошковима отклањања и других 
недостатака као што су замена 

оштећеног унутрашњег инвентара, 
кључева, бравица или катанца, 

поправка врата и по потреби замена 
тоалета (без ПДВ-а) 

за све време важења уговора 

120,00 150,00 180,00 99,35 300,00 динара 

Усвојена јединична цена за изнајмљивање 1 кабине / 1 дан, са урачунатим трошковима монтаже 
и демонтаже кабина чишћења и пражњења, као и са урачунатим трошковима отклањања и 
других недостатака као што су замена оштећеног унутрашњег инвентара, кључева, бравица или 
катанца, поправка врата и по потреби замена тоалета (без ПДВ-а) за све време важења уговора 
износи 99,35 динара без ПДВ-а.  

Реализација уговора не може бити већа од 600.000,00 динара, што je вредност на коју je  закључен 

уговор. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена јединична цена за изнајмљивање 1 кабине / 1 

дан. 

Број примљених понуда: 4 (за цео тендер). 
Назив и  адреса понуђача 

‘’TOI-TOI ‘’d.o.o., Бул. Краља Александра број 177, 11000 Београд 

‘’ATRIK-BOXI’’ d.o.o., ул. Стевана Бракуса број 6, 11000 Београд 

’’GISEL’’ d.o.o., ул. Петра Мећаве број 23, 11000 Београд       

’’V&EP’’ d.o.o., ул. Франца Јанкеа 5/15, 11000 Београд-Звездара 

 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

Највиша цена Најнижа цена 

180,00 99,35 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша цена Најнижа цена 

180,00 99,35 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.07.2015. године. 
Датум закључења уговора: 16.07.2015. године. 

Основни подаци о добављачу: ’’V&EP’’ d.o.o., ул. Франца Јанкеа 5/15, 11000 Београд-Звездара 
Период важења уговора: Реализација уговора не може бити већа од износа 600.000,00 динара,без 

ПДВ-а   

Околости које представљају основ за измену уговора: / 
 


