
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «ПЧЕЛИЦА»
Апатин, Блок 112 
Број: 100/2016 
Дана, 02.03.2016. године 

АПАТИН

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), директор ПУ „Пчелица“ Апатин, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -

набавка и испорука средстава за одржавање хигијене за потребе ПУ „Пчелица“ Апатин
Редни број -1.1.4/2016

Уговор зајавну набавку добара бр. 3/2016 (1.1.4) -  набавка и испорука средстава за одржавање 
хигијене за потребе ПУ „Пчелица“ Апатин, ул. Блок 112 додељују се понуђачу ДОО „Хелена граф“ са 
седиштем у Зрењанину, ул. И. Л. Рибара бр. 28.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац ПУ „Пчелица“ Апатин је спровела поступак јавне набавке -  бр. 1.1.4/2016 -  набавка 
и испорука средстава за одржавање хигијене за потребе ПУ „Пчелица“ Апатин, а на основу Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 62/2016.

У смислу члана 57. Закона, дана 11.02.2016. године позив за подношење понуда је објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страници установе. Рок за подношење понуда је био до 26.02.2016. 
године до 12,00 часова.

На основу јавног позива, благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:
1. ДОО „Инко национал“, Врбас, ул. Густава Крклеца бб
2. ДОО „Медицински депо плус“, Нови Сад, ул. Д. Аврамовића бр. 4/а
3. ДОО „Хелена граф“, Зрењанин, ул. И. Л. Рибара бр. 28

Поступак отварања понуда вођен је дана 26.02.2016. године. На основу члана 104. став 6. 
Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда.

Након отварања понуда, приступило се сручној оцени понуде и сачинио извештај о њој.

1. Предмет и процењена вредностјавне набавке
• Предмет јавне набавке -  добра -  набавка и испорука средстава за одржавање хигијене за 

потребе установе за 2016/2017 годину.
• Назив и ознака из општег речника набавки: 39830000 Производи за чишћење (24455000 - 

Средства за дезинфекцију, 39831220 - Средства за одстрањивање масноће, 39831300 -  
Средства за чишћење пода, 39831600 -  Средства за чишћење тоалета)

• Процењена вредностјавне набавке: 791.667,00 динара без ПДВ

2. Основни подаци о понуђачима -  у поступку јавне набавке учествовала су 3 (три) понуђача:
1. ДОО „Инко национал“, Врбас, ул. Густава Крклеца бб
2. ДОО „Медицински депо-плус“, Нови Сад, ул. Д. Аврамовића бр. 4/а
3. ДОО „Хелена граф“, Зрењанин, ул. И. Л. Рибара бр. 28
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3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда -

р.бр. Бр.понуде Назив понуђача Разлози за одбијање понуде Понуђена цена без 
пдв -  а

1. 88/2016 ДОО „Инко 
национал“, Врбас, 
ул. Густава 
Крклеца бб

Неприхватљива понуда у смислу члана 3. 
став.1. тачка 32. и 33. ЗЈН -  неодговарајућа 
понуда -  понуда у потпуности не 
испуњава све техничке спецификације. 
Наручилац је описао предметна добра, на 
начин предвиђен законом, на основу кога 
је понуђач могао да достави прихватљиву 
понуду.
Захтевајући средства за хигијену, која су 
побројана и описана у Техничкој 
спецификацији, наручилац је направио 
оквир основних карактеристика и 
неопходних својстава која та средства 
морају да поседују.
Приликом стручне оцене понуде, Комисија 
је констатовала да добро које нуди 
понуђач под редним бројем 12. Течни 
сапун са глицерином не одрговара 
производу траженом у захтеву. Увидом у 
достављену декларацију за предметни 
производ утврђено је да понуђач нуди 
Антибактеријски течни сапун за прање 
руку са глицерином „ТЕСА“, произвођача 
Тименс 99.
На основу Закона о биоцидним 
прозводима („Сл. Гласник РС“, бр. 
36/2009, 88/2010, 92/2011 и 25/2015) и 
дригих релевантних прописа понуђач је 
понудио биоцидни производи, с обзиром 
да исти садржи активне супстанце 
триклосан и формалдехид. Наручилац је 
захтевао козметички -  течни сапун са 
глицерином.
Наручилац је навео основне 
карактеристике за предметни производ 
(течни сапун), с обзиром на крајње 
кориснике, односно децу до 7 година, а 
ради нуђење управо оних производа која 
су по саставу најбезбеднија за употребу. 
Конкурсном документацијом је 
предвиђено да добра која понуђач нуди 
морају у потпуности одговарати захтевима 
Наручиоца, што понуђач и прихвата 
потписивањем Изјаве о сагласности са 
захтевима из јавног позива и конкурсне 
документације (Образац бр. 8 конкурсне 
.докумнетације). У супротном, Комисија 
ће понуде одбити као неодговарјуће под 
условима и на начин предвиђен 
конкурсном документацијом.

373.235,00 динара

4. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се на основу критеријум најниже понуђене цене
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5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Рб Назив понуђача Понуђена цена 
без ПДВ -  а

Понуђена цена 
са ПДВ -  ом

1. ДОО „Хелена граф“, Зрењанин, ул. И. Л. 
Рибара бр,28

386.545,00 динара 463.854,00 динара

2. ДОО „Медицински депо плус“, Нови Сад, ул. 
Д. Аврамовића бр. 4/а

392.565,00 динара 471.078,00 динара

6. Назив понуђача коме се додељује уговор
После стручне оцене, Комисија констатује да је понуда понуђача: ДОО „Хелена граф“, 

Зрењанин, ул. И. Л. Рибара бр, 28 прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачке 33) Закона о јавним 
набавкама.

На основу горе изнетог, директор је одлучио као у изреци ове одлуке.

Поука о правном леку\ Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 
року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 
149. Закона.
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Мандић Биљана, п(ро)ф. педагогије
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