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Број: 1-28/4                         Датум: 12.05.2020.                                             ЈНМВ. 1.1.4/2020 

 
На основу члана 107. став 3, члана 108. став 1. и члана 109. став 1. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 
124/12,14/2015 и 68/2015)  ,  Одлуке о покретању поступка јавне набавке ( број 1.1.11/2017)  404-1-
11/2017 од 10.04.2017. године у поступку јавне набавке мале вредности обликоване по партијама, 
сагласно Извештају Комисију за јавну набавку број 1-28/4 од 24.04.2020. године, доносим следећу: 
 

О Д Л У К У 

 
I ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку мале вредности СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА за партију 1, партију 

3, партију 4 и партију 5, понуђачу:  „Б2М“ ДОО Кружни пут 15В, Београд   
 

II– ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку мале вредности СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА за 

партију 2 - Средства за дезинфекцију, понуђачу: „МИДРА ЕКО“ ДОО, Земун, Батајнички друм 

бр. 23. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 10.04.2017. године донео Одлуку о покретању   поступка  јавнe набавкe 
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА 

ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА. 

   У извештају о стручној оцени понуда бр. 1-28/4 од  11.05.2020. године Комисија за јавну набавку 
констатовала је следеће: 
1) Предмет јавне набавке: СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ за потребе 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА . 

Јавна набавка се спроводи у  поступку  јавне набавке мале вредности по партијама по јавном позиву 
објављеном дана   27.04.2020. године, на Порталу јавних набавки, интернет адреса:   

http://www.portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници наручиоца: www.predskolskopozega.edu.rs  
 
2) Укупна вредност набавке процењује се на  1 416 666,00 динара. 
 

 

Партија 

 

 

ОРН 

 

Назив партије 

Процењена вредност 

без ПДВ-а 

1.1.4/2020 39800000 средства за чишћење и полирање 1 416 666,00 

Партија 1 39830000 Средства за одржавање хигијене 291 666,00 

Партија 2 39820000 Средства за дезинфекцију 125 000,00 

Партија 3 39831000 Прибор за одржавање опште хигијене 166 667,00 

Партија 4 33700000 Прибор за одржавање личне хигијене (убруси, 
тоалетни папир,течни сапун) 

500 000,00 

Партија 5 39831210 Средства за машинско прање посуђа 333 333,00 

http://www.predskolskopozega.edu.rs/
mailto:komercijalapu@mts.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.predskolskopozega.edu.rs/


  

 
 

Рок за подношење понуда:11.05.2020. године. до 10 часова. 

Јавно отварање понуда обављено је дана 11.05.2020. у 12 часова, у просторијама Наручиоца, 

Светосавска 5. 

 
3) Благовремено, тј. до дана 11.05.2020. године до 10 часова, примљене су понуде следећих понуђача, 
и то по наведеном редоследу: 
 

број под којим је 
понуда заведена 

назив или шифра понуђача 
 

   датум        
пријема 

 

    час 
 

Број 
партије 
 

1-28/4-1 1. УГО ТЕХНА 037“ ДОО 
Крушевац, Милосава 
Павловића бр. 114, 37000 
Крушевац 

08.05.2020. 09:30 5 

1-28/4-2 „B2М“ ДОО, Гроцка, Београд,  11.05.2020. 09:50 1,3,4,5 

1-28/4-3 „МГ“ ДОО Нови Сад, Булевар 

Војводе Степе бр.84, 21000  

Нови Сад 

11.05.2020. 09:50 4 

1-28/4-4 „МИДРА ЕКО“ ДОО, Земун 

Поље, Батајнички друм бр. 23  

11.05.2020. 10:00 2 

 

 Неблаговремених понуда није било. 

 
4) Комисија за јавну набавку извршила је преглед и стручну оцену приспелих понуда и утврдила 
следеће: 
 
- Партија1 : Средства за одржавање хигијене 

 

- Понуђач „Б2М“ ДОО Кружни пут 15В, Београд, доставио је доказе тражене конкурсном 

документацијом. Понуђена цена је 333 962,00 динара без пдв-а, одн. 400 754,40 динара са пдв-ом.  
 
Комисија је оценила као прихватљиву понуду понуђача „Б2М“ ДОО Кружни пут 15В, Београд  па 
предлаже Наручиоцу његов избор.  
 
Процењена вредност за ову партију  од 291 666,00 прекорачена је за 42 296,00 динара из разлога 
повећања одређених количина услед планираног  повећања степена одржавања како личне тако и 

колективне хигијене, као и повећања појединих цена. 
 
- Партија 2: Средства за дезинфекцију 

 

- Понуда понуђача „МИДРА ЕКО“ ДОО, Земун, Батајнички друм бр.23, одбија се као 
неприхватљива с обзиром да понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
Понуђена цена је 125 000,00 дин. без пдв-а, одн, 150 000,00 дин са пдв-ом. Комисија је оценила као 
прихватљиву понуду понуђача „МИДРА ЕКО“ ДОО, Земун, Батајнички друм бр.23 па предлаже 

Наручиоцу његов избор.  
 
- Партија3 : Прибор за одржавање опште хигијене 

 

- Понуђач „Б2М“ ДОО Кружни пут 15В, Београд, доставио је доказе тражене конкурсном 
документацијом. Понуђена цена је 164 726,00 динара без пдв-а, одн. 197 671,20 динара са пдв-ом.  



  

 
Комисија је оценила као прихватљиву понуду понуђача „Б2М“ ДОО Кружни пут 15В, Београд  па 
предлаже Наручиоцу његов избор.  
 

- Партија 4 : Прибор за одржавање личне хигијене (убруси, тоалетни папир,течни сапун) 

 

- Понуђач „МГ“ ДОО, Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр. 84, доставио је доказе тражене 
конкурсном документацијом. Понуђена цена је 487 300,00 динара без пдв-а, одн. 584 760,00 динара са 
пдв-ом.  
- Понуђач „Б2М“ ДОО Кружни пут 15В, Београд, доставио је доказе тражене конкурсном 
документацијом. Понуђена цена је 448 510,00 динара без пдв-а, одн. 538 212 динара са пдв-ом.  
 

Комисија је оценила као прихватљиву понуду понуђача „Б2М“ ДОО Кружни пут 15В, Београд  па 
предлаже Наручиоцу његов избор.  
 
- Партија5 : Средства за машинско прање посуђа 

 
- Понуђач „Уготехна 037“  ДОО Крушевац, Брестовачка 60,  доставио је доказе тражене 
конкурсном документацијом. Понуђена цена је  278 880,00 динара без пдв-а, одн. 334 656,00 динара са 

пдв-ом.  
- Понуђач „Б2М“ ДОО Кружни пут 15В, Београд, доставио је доказе тражене конкурсном 
документацијом. Понуђена цена је 273 410,00 динара без пдв-а, одн. 328 092,10 динара са пдв-ом.  
 
Комисија је оценила као прихватљиву понуду понуђача „Б2М“ ДОО Кружни пут 15В, Београд  па 
предлаже Наручиоцу његов избор.  
 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року 
од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки . Захтев се подноси наручиоцу, а 
копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 

            

 

 

                  ПУ „Олга Јовичић Рита“ 

                   Директор 

            Снежана Шљивић 

 
                                                                                             _______________________ 

  
 

 
 


	О Д Л У К У

