ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број:1260/2018
Дату: 17.07.2018.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број 124/2014,
14/15, 68/15) и Извештаја комисије бр. 1257/2018 од 16.07.2018. године о стручној оцени
понуда за јавну набавку добара - средства за одржавање хигијене, ЈН број 1.1.3/2018,
в.д. директор Дома за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице из
Ужица,
Немаљина 52 доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ јавне набавке добара – средства за одржавање

хигијене, ЈНМВ бр 1.1.3/2018 – обликована по партијама

Уговор се додељује:
1. За партију 1- Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази
активног кисеоника- понуђачу „ МИДРА ЕКО „ доо Батајнички друм 23 ,Земун матични
број : 17306995 , ПИБ: 100094967, на основу понуде понуђача број 36/18 од 09.07.2018.
године , заведене код наручиоца под бројем 1224/2018 од 12.07.2018. године.
2. За партију 2- остала средства за чишћење и прање и средства за личну хигијену
понуђачу „ Б2М “доо ,Кружни пут 15 в , Лештане, матични број : 17281038 , ПИБ:
100023525, на основу понуде понуђача број 247/18-2 од 13.07.2018. године, заведене код
наручиоца под бројем 1243/2018 од 13.07.2018 године.
3. За партију 3- средства за прање посуђа у професионалним машинама за прање
понуђачу „ Б2М “доо ,Кружни пут 15 в , Лештане, матични број : 17281038 , ПИБ:
100023525, на основу понуде понуђача број 247/18-3 од 13.07.2018. године, заведене код
наручиоца под бројем 1242/2018 од 13.07.2018 године.
4. За партију 4- пластична галантерија и други материјал понуђачу „ Б2М “доо ,Кружни
пут 15 в , Лештане, матични број : 17281038 , ПИБ: 100023525 , на основу понуде понуђача
број 247/18-4 од 13.07.2018. године, заведене код наручиоца под бројем 1241/2018 од
13.07.2018 године.
5. За партију 5- папирна галантерија понуђачу „ Б2М “доо ,Кружни пут 15 в , Лештане,
матични број : 17281038 , ПИБ: 100023525 ,на основу понуде понуђача број 247/18-5 од
13.07.2018. године , заведене код наручиоца под бројем 1240/2018 од 13.07.2018 године.
Захтев за заштиту права уложен од стране понуђача на било коју партију из тачке 1-5 ове
Одлуке не задржава даље поступање по осталим партијама на које није уложен такав
захтев.
Образложење
На основу Одлуке овлашћеног лица наручиоца број 1127/2018 од 26.06.2018.
године о покретању поступка јавне набавке средства за одржавање хигијене за потребе
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Дома за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице, спроведен је поступак јавне
набавке мале вредности за јавну набавку добара –средства за одржавање хигијене .
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1.
Назив наручиоца: Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице
2.
Адреса наручиоца: место: Ужице, ул. Немањина бр. 52.
3.
Редни број јавне набавке из плана набавки: 1.1.3/2018
4.
Врста поступка ЈН : јавна набавка мале вредности
5.
Предмет набавке је набавка добара - средства за одржавање хигијене–
обликована по партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке: производи за чишћење – 39800000 и хемијски
производи – 24000000, производи за личну негу 33700000, метле ,четке и други
производи разних врста - 39224000
Набавка је обликована у 5 ( пет) партија и то:
Партије: Набавка је обликована у 5 ( пет) партија и то:
Партија 1- Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази
активног кисеоника-назив и ознака из општег речника набавке:24455000 –средства за
дезинфекцију
Партија 2- Остала средства за чишћење и прање и средства за личну хигијену
Назив и ознака из општег речника набавке: Препарати за прање- 39831000, производи
за личну негу -33700000
Партија 3- Средства за прање посуђа у професионалним машинама за прање
Назив и ознака из општег речника набавке: детерџенти за машинско прање посуђа39831210
Партија 4- Пластична галантерија и други материјал :
Назив и ознака из општег речника набавке: метле ,четке и други производи разних
врста – 39224000, вреће и кесе за отпад од полиетилена-19640000
Партија 5- Папирна галантерија
Назив и ознака из општег речника набавке: тоалетна хартија, марамице, пешкири за
руке и салвете- 3376000
6. Поступак – јавна набавка мале вредности
7. Укупна процењена вредност ЈНМВ износи: 2.083.330,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност јавне набавке по партијама (без ПДВ-а):
Партија 1: Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази
активног кисеоника..........................................................................228.750,00 динара
Партија 2: Остала средства за чишћење и прање и средства за личну хигијену
.............................................................................................................601.250,00 динара
Партија 3: Средства за прање посуђа у професионалним машинама за
прање……………………………………...............................................418.330,00 динара
Партија 4: Пластична галантерија и други материјал………........435.000,00 динара
Партија 5: Папирна галантерија …………………………………......400.000,00 динара
8.

Критеријум за доделу уговора : најнижа понуђена цена

Б. ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. Наручилац је за наведену јавну набавку дана 04.07.2018.године објавио на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца Позив за подношење понуда и
Конкурсну документацију .
Рок за достављање понуда био је закљично са 13.07.2018. године до 10,00 часова.
Поступак отварања понуда је спроведен по истеку рока за достављање понуда дана
13.07.2018. године у 10,30 часова , а окончан је истог дана у 11,00 часова.
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Поступак је спровела Комисија за предметну јавну набавку именована Решењем в.д.
директора број 1127-1/2018 од 26.06.2018. године и о томе сачинила Записник о отварању
понуда .
2. Приспеле понуде понуђача, по партијама:
Партија 1- Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази
активног кисеоника
Број пристиглих понуда: 2 (две) и то:
1. Назив или шифра понуђача: „ МИДРА ЕКО „ доо Батајнички друм 23 ,Земун
Број под којим је понуда заведена код наручиоца :1224/2018 од 12.07.2018.год.
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 36/18 од 09.07.2018. године.
2. Назив или шифра понуђача: „ Б2М “доо ,Кружни пут 15 в ,11309 Лештане
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1244/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18 од 13.07.2018. године
Партија 2- Остала средства за чишћење и прање и средства за личну хигијену
Број пристиглих понуда: 1 (једна) и то:
1. Назив или шифра понуђача: „ Б2М “доо ,Кружни пут 15 в ,11309 Лештане
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1243/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18-2 од 13.07.2018. године
Партија 3-Средства за прање посуђа у професионалним машинама за прање
Број пристиглих понуда: 1 (једна) и то:
1. Назив или шифра понуђача: „ Б2М “доо ,Кружни пут 15 в ,11309 Лештане
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1242/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18-3 од 13.07.2018. године
Партија 4- Пластична галантерија и други материјал
Број пристиглих понуда: 1 (једна) и то:
1.Назив или шифра понуђача„ Б2М“доо ,Кружни пут 15 в ,11309 Лештане
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1241/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18-4 од 13.07.2018. године
Партија 5- Папирна галантерија
Број пристиглих понуда: 2 (два) и то:
1.Назив или шифра понуђача: „ МГ “ доо , Нови Сад, Булевар војводе Степе 84
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1229/2018 од 12.07.2018. године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 55/ 2018 од 05.07.2018 године
2. Назив или шифра понуђача: „ Б2М“доо ,Кружни пут 15 в ,11309 Лештане
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1240/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18-5 од 13.07.2018. године
5. Преглед, оцена, рангирање понуда и предлог комисије за доделу уговора :
Комисија је спровела поступак оцењивања понуда за сваку партију појединачно дана
16.07 2018.године и о томе сачинила Извештај о стручној оцени понуда, како следи:
Партија 1- Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази
активног кисеоника
Стручна оцена понуда:
1) Комисија је оценила као неприхватљиву следећу достављену понуду:
1. Назив или шифра понуђача: Б2М “доо ,Кружни пут 15 в , Лештане, матични број :
17281038 , ПИБ: 100023525
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1244/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18 од 13.07.2018. године
Понуђена цена без ПДВ-а: 161.500,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 193.800,00 динара
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Предметна понуда је одбијена на основу члана 106.тачка 2) Закона о јавним набавкама ,
због битних недостатака. Понуђач није доказао испуњеност додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке и то: Да произвођач добара која се нуде има успостављен систем
управљања квалитетом, и то:
1. Да су производи који се нуде регистровани у Агенцији за биоциде
2. Да произвођач добара има успостављен систем управљања квалитетом ISO
9001:2008 и ISO 14001:2005 (или одговарајући )
3. Да је биодеградабилност производа који се нуде мин 90%, а преме Упутству датом у
Конкурсној документацији у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА , на странама 18, и то- понуђач није уз понуду доставио:

- Копије потврде о регистрацији у Агенцији за биоциде за сваки од биоцидних
производа који нуди ,
- Копије важећих сертификата ISO 14001:2005 ( или одговарајућих) на српском језику
- одговарајући доказ да је биодеградабилност, за сваки производ који се нуди, мин
90%.
2) Комисија је оценила као прихватљиву следећу достављену понуду:
1. Назив или шифра понуђача: „ МИДРА ЕКО „ доо Батајнички друм 23 ,Земун матични
број : 17306995 , ПИБ: 100094967
Број под којим је понуда заведена код наручиоца :1224/2018 од 12.07.2018.год.
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 36/18 од 09.07.2018. године.
Понуђена цена без ПДВ-а: 179.500,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 215.400,00 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све
обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и све
техничке спецификације.
Предлог комисије за доделу уговора_
У складу са стручном оценом понуда , Комисија је предложила овлашћеном лицу
наручиоца да на основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона донесе одлуку о додели
уговора и закључењу уговора за јавну набавку средстава за одржавање хигијене за
партију 1- Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази
активног кисеоника- са понуђачем „ МИДРА ЕКО „ доо Батајнички друм 23 ,Земун
матични број : 17306995 , ПИБ: 100094967, на основу понуде понуђача број 36/18 од
09.07.2018. године, заведене код наручиоца под бројем 1224/2018 од 12.07.2018. године.
Партија 2. Остала средства за чишћење и прање и средства за личну хигијену
Стручна оцена понуда:
1) Комисија је оценила као прихватљиву следећу достављену понуду:
1. Назив или шифра понуђача: Б2М “доо ,Кружни пут 15 в , Лештане, матични број :
17281038 , ПИБ: 100023525
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1243/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18-2 од 13.07.2018. године
Понуђена цена без ПДВ-а: 555.745,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 666.894,00 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све
обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и све
техничке спецификације.
Предлог комисије за доделу уговора_
У складу са стручном оценом понуда , Комисија је предложила овлашћеном лицу
наручиоца да на основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона донесе одлуку о додели
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уговора и закључењу уговора за јавну набавку средстава за одржавање хигијене за
партију 2- остала средства за чишћење и прање и средства за личну хигијену са
понуђачем „ Б2М “доо ,Кружни пут 15 в , Лештане, матични број : 17281038 , ПИБ:
100023525, на основу понуде понуђача број 247/18-2 од 13.07.2018. године, заведене код
наручиоца под бројем 1243/2018 од 13.07.2018 године.
Партија 3. Средства за прање посуђа у професионалним машинама за прање
Стручна оцена понуда:
1) Комисија је оценила као прихватљиву следећу достављену понуду:
1.Назив или шифра понуђача: „ Б2М“доо ,Кружни пут 15 в ,11309 Лештане, матични број :
17281038 , ПИБ: 100023525
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1242/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18-3 од 13.07.2018. године
Понуђена цена без ПДВ-а: 415.400,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 498.480,00 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све
обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и све
техничке спецификације.
Предлог комисије за доделу уговора_
У складу са стручном оценом понуда , Комисија је предложила овлашћеном лицу
наручиоца да на основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона донесе одлуку о додели
уговора и закључењу уговора за јавну набавку средстава за одржавање хигијене за
партију 3 - Средства за прање посуђа у професионалним машинама за прање са
понуђачем „ Б2М “доо ,Кружни пут 15 в , Лештане, матични број : 17281038 , ПИБ:
100023525, на основу понуде понуђача број 247/18-3 од 13.07.2018. године, заведене код
наручиоца под бројем 1242/2018 од 13.07.2018 године.

Партија 4. Пластична галантерија и други материјал

Стручна оцена понуда:
1) Комисија је оценила као прихватљиву следећу достављену понуду:
1 Назив или шифра понуђача: „ Б2М“доо ,Кружни пут 15 в ,11309 Лештане, матични број :
17281038 , ПИБ: 100023525
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1241/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18-4 од 13.07.2018. године
Понуђена цена без ПДВ-а: 427.066,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 512.479,20 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све
обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и све
техничке спецификације.
Предлог комисије за доделу уговора_
У складу са стручном оценом понуда , Комисија је предложила овлашћеном лицу
наручиоца да на основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона донесе одлуку о додели
уговора и закључењу уговора за јавну набавку средстава за одржавање хигијене објеката,
деце и радника за партију 4-пластична галантерија и други материјал са понуђачем
„ Б2М “ доо ,Кружни пут 15 в , Лештане, матични број : 17281038 , ПИБ: 100023525, на
основу понуде понуђача број 247/18-4 од 13.07.2018. године, заведене код наручиоца под
бројем 1241/2018 од 13.07.2018 године.
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Партија 5. Папирна галантерија

Стручна оцена понуда:
1) Комисија је одбила као неприхватљиву следећу понуду:
1.Назив или шифра понуђача: „ МГ “ доо , Нови Сад, Булевар војводе Степе 84, матични
број:08699496, ПИБ : 102098580
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1229/2018 од 12.07.2018. године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 55/ 2018 од 05.07.2018 године
Понуђена цена без ПДВ-а: 394.850,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 473.820,00 динара
Предметна понуда је одбијена на основу члана 106.тачка 2) Закона о јавним набавкама ,
због битних недостатака. Понуђач није доказао испуњеност додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке и то:
Понуђач није доказао да произвођачи добара која нуди имају успостављен систем
управљања квалитетом ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 (или одговарајући), а преме
Упутству датом у Конкурсној документацији у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ,
на странама 18 и то: понуђач није уз понуду доставио копије важећих сертификата ISO
9001:2008 и ISO 14001:2005 (или одговарајући) за све произвођаче чија добра нуди.
2) Комисија је оценила као прихватљиву следећу достављену понуду:
1.Назив или шифра понуђача: „ Б2М“доо ,Кружни пут 15 в ,11309 Лештане, матични
број:08699496, ПИБ : 102098580
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1240/2018 од 13.07.2018 године .
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 247/18-5 од 13.07.2018. године
Понуђена цена без ПДВ-а: 278.600,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 334.320,00 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. Понуђач је
приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све
обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и све
техничке спецификације.
Предлог комисије за доделу уговора_
У складу са стручном оценом понуда , Комисија је предложила овлашћеном лицу
наручиоца да на основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона донесе одлуку о додели
уговора и закључењу уговора за јавну набавку средстава за одржавање хигијене за
партију 5- Папирна галантерија са понуђачем „Б2М “доо ,Кружни пут 15 в , Лештане,
матични број : 17281038 , ПИБ: 100023525, на основу понуде понуђача број 247/18-5 од
13.07.2018. године , заведене код наручиоца под бројем 1240/2018 од 13.07.2018 године.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке добара –
средства за одржавање хигијене– по партијама , ЈН бр. 1.1.3/2018 о додели уговора у
поступку јавне набавке, дат у Извештају о стручној оцени понуда бр. 1257/2018 од
16.07.2018.године и на основу овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки .
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
ВД ДИРЕКТОР ДОМА
Љиљана Кузмановић
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