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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 1816 

Датум: 18.04.2017. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда дел. број 1815 од 18.04.2017. године, за јавну 

набавку мале вредности добара, редни број 01/17-Д: Средства за машиснко прање судова и одржавање 

машина, директор ПУ ”Чика Јова Змај” доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Opreming d.o.o. Novi Sad,  у поступку јавне набавке мале вредности 

добара број 01/17-Д: Средства за машинско прање судова и одржавање машина, бр. понуде 17-16 од 

11.04.2017. године, код Наручиоца заведена под дел. бр. 1742 од 12.04.2017. године. 

Образложење 

ПУ ”Чика Јова Змај”, ул. Саве Шумановића бр. 1, из Београда, као наручилац, донео је Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности добара број 01/17-Д: Средства за машинско прање судова и 

одржавање машина, (број 1466 од 30.03.2017. године). У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама, 

Наручилац је дана 05.04.2017. године објавио на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

Позив за подношење понуде и конкурсну документацију. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 1802 од 

13.04.2017. године, Комисија је приступила оцени понуда, датој у извештају од 18.04.2017. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 1815 од 18.04.2017. године, Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара: Средства за машинско прање судова и одржавање машина. Број 

јавне набавке мале вредности 01/17-Д. ОРН: 39831210 (Детерџенти за машине за прање судова), 39832100 

(Прашак за прање посуђа) 

 

Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.470.330,00 динара без ПДВ-а, односно 1.764.396,00 динара са 

ПДВ-ом. 

 

Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке учествовала су два понуђача и то: 

 - Opreming д.о.о. Нови Сад, Руменачка 51, спрат 6, бр. стана 35, Нови Сад, МБ   

 08780226, ПИБ 102693026 

 -  Hemolux, Коста Марковић пр., Клајнова улица 18, Зрењанин, МБ 54963351, ПИБ   

 101173709 

 

Подаци о одбијеним понудама: 

Укупан број поднетих понуда: 2 
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Називи понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  

Понуда понуђача „Hemolux“ Зрењанин, Коста Марковић пр., број понуде 30/17 од 11.04.2017. године, 

заведена код наручиоца под дел. бр. 1769 од 12.04.2017. године се одбија на неприхватљива. Конкурсном 

документацијом за предметну набавку на страни 7-28, као додатни услов под пословним капацитетом 

наведено је да је понуђач дужан да за добра (ставке) од 1. до 5. из обрасца струтуре цене (Образац 3а) 

достави  безбедносне и техничке листове за понуђене хемијске прозводе који потврђују тражене 

карактеристике и да се као доказ доставе неоверене копије безбедносних и техничких листова за тражена 

добра. 

У обрасцу структуре цене (Образац 3а) под редним бројем 2. као тражено добро наведено је: вишенаменско 

средство за испирање у професионалним машинама., садржи: лимунска киселина min 1 до 5%, Alcohols C12-

14, ethoxylated, propoxylated  min 1 do 5%, Natrijum-r-lumolsulfonat min 1 do 5%. Не садржи фосфате, хлор и 

NTA. Паковање 10l. 

Понуђач Hemolux је доставио Безбедносни лист за добро под трговачким именом B 200 S које не одговора 

траженом добру под редним бројем 2. из обрасца структуре цене. Под супстанцама од којих се састоји добро 

наводи се на страни 2. Безбедносног листа да се исто састоји од: Natrijum kumen sulfonata od 5-15%, 

Лимунске киселине 5-15% i Alkoholi, C12-14, etoksilirani, propoksilirani. Упоређивањем техничких 

карактеристика из обрасца структуре цене и безбедносног листа за понуђено добро, увиђа се да је понуђач 

понудио добро које не одговара техничким карактеристикама траженог добра. Понуђена цена је 1.252.728,50 

динара без ПДВ-а. 

  

Критеријум за оцењивање понуде: 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 

 

Ранг листа понуђача: 

Ранг листа понуђача чија је понуда прихватљива: 

 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а за  
Понуђена цена са  

ПДВ-ом 

Opreming d.o.o. Novi Sad 1.409.640,00 дин. 1.691.568,00 дин. 

 

 

Понуђач коме се додељује уговор: 

Комисија констатује да је најнижу понуђену цену понудио понуђач Opreming d.o.o. Novi Sad, те предлаже 

наручиоцу да њему додели уговор.  

  
На основу горе наведеног, директор Установе је одлучио као у изреци ове Одлуке. 

Ову одлуку објавити на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве ове 

Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН. 

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан уз захтев за заштиту права да достави доказ о уплати таксе у 

коме је наведен назив уплатиоца у износу од 60.000,00 динара на жиро рачун број 840-30678845-06, шифра 

плаћања 153 или 253, позив на број 01/17-Д, прималац: Буџет РС, сврха „ЗЗП, ПУ Чика Јова Змај“, јавна 

набавка мале вредности  бр. 01/17-Д 

         Директор Установе 

         Лидија Хутовић с.р. 


