
 
Број:268 
Датум:27.03.2020. 
Сремска Митровица 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

 
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом ученика средњих школа 
Сремска Митровица, 22000 Сремска Митровица, Планинска бр 1, www.domucenika-
sm.edu.rs 
Врста наручиоца: Просвета 
За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке:Средства за одржавање хигијене ЈН 2/2020,  
24455000 Средства за дезинфекцију, 
33761000 Тоалетна хартија, 
39514000 Тоалетни прибор за тоалете и кухиње, 
39800000 Производи за чишћење и полирање ,  
39830000 Производи за чишћење. 
,  
Број добављача са којима је споразум закључен: 
партија 1 – хемијска средства за чишћење, споразум закључен са 2 добављача, 
партија 2 –средства за одржавање хигијене опреме у кухињи, споразум закључен са 2 
добављача, 
партија 3 – папирна галантерија, споразум закљученса 3 добављача, 
партија 4 – инвентар за одржавање хигијене, споразум закључен са 1 добављачем, 
партија 5 – остали материјал за одржавање хигијене - средства за дезинфекцију, 
споразум закључен са 2 добављачa. 
 
Споразуми су закључени са следећим добављачима: Друштво за производњу, промет и 
услуге „B2M“ DOO Београд, Кружни пут 15В, Лештане, Гроцка, ПИБ: 100023525, 
Матични број: 17281038; Привредно друштво за производњу и промет роба и услуга 
„Андинг Траде“ ДОО Београд, Станка Опсенице 16, Чукарица, Београд, ПИБ: 
101031730, матични број: 17358774; Трговинска радња „Х2О Плус“ Брзи Брод, Ђорђа 
Коцића 6, Брзи Брод, Ниш, ПИБ: 111302010, матични број: 65319004;„Медиго –M 
Д.O.O Сремска Митровица”, улицаКраља Петра I број55,ПИБ:100790815, Матични 
број: 08738017. 
Датум закључења и период важења оквирног споразума: Споразуми су закључени 
24.03.2020. године, а датум примене је од 01.04.2020. године,  на период од годину 
дана. 
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