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          У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени 

понуда број 341 од 26.01.2018. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у поступку јавне 

набавке мале вредности чији су предмет добра Средства за одржавање хигијене за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

(једногодишње потребе), редни број јавне набавке 3/2018,  доносим 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

          Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности бр. 3/2018, чији су 

предмет добра Средства за одржавање хигијене за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) уговор 

о јавној набавци додељује: 

1) За Партију 1 ЧЕТКЕ И МЕТЛЕ понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис 

Ирбијеве 12, Београд- Звездара са понуђеном укупном ценом од 25.516,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана 

отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све 

према понуди бр.25/18 од 25.01.2018. године; 

2) За Партију 2 РУКАВИЦЕ, КЕЦЕЉЕ И ЏАКОВИ ЗА СМЕЋЕ понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ 

Б2М ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 12 са понуђеном укупном ценом од 108.710,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 

дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за 

испоручена добра, све према понуди бр.25/18 од 25.01.2018. године; 

3) За Партију 4 ПОСУДЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ ХРАНЕ понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО 

Београд, ул. Мис Ирбијеве 12 са понуђеном укупном ценом од 116.000,00 динара ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана 

отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све 

према понуди бр.25/18 од 25.01.2018. године; 

4) За Партију 5 СРЕДСТВА ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА И ТЕПИХА понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М 

ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 12 са понуђеном укупном ценом од 63.430,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од 

дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, 

све према понуди бр.25/18 од 25.01.2018. године; 
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5) За Партију 6 СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОСУЂА понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ 

Б2М ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 12 са понуђеном укупном ценом од 272.650,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 

дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за 

испоручена добра, све према понуди бр.25/18 од 25.01.2018. године; 

6) За Партију 7 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ понуђачу ОБУЋАРСКО-ТРГОВИНСКА РАДЊА 

ЦИПЕЛИЋИ Новаковић Милан пр, Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра 104, Горњи Милановац са понуђеном укупном 

ценом од 638.975,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 

дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр. 13/18 од 25.01.2018. године; 

7) За Партију 8 ТОАЛЕТ ПАПИР, УБРУСИ, ХАРТИЈА ЗА ПАКОВАЊЕ НАМИРНИЦА понуђачу ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ТРГОВИНУ И 

УСЛУГЕ Л.П.Б. ПРОМЕТ ДОО, Доња Трепча, Чачак са понуђеном укупном ценом од 301.700,00 динара без ПДВ-а, роком важења 

понуде од 70 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача 

за испоручена добра, све према понуди бр. 2/2018 од 23.01.2018. године; 

8) За Партију 9 МЕДИЦИНСКИ УБРУСИ понуђачу SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, Београд- Нови 

Београд са понуђеном укупном ценом од 72.000,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда и роком 

за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.4/18 од 

24.01.2018. године; 

9) За Партију 10 ШТАПОВИ, МОПОВИ, ДУО КОЛИЦА понуђачу SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, 

Београд- Нови Београд са понуђеном укупном ценом од 76.660,25 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 90 дана од дана отварања 

понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према 

понуди бр.4/18 од 24.01.2018. године; 

10) За Партију 11 ПАПИРНЕ КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧЕ понуђачу SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, 

Београд- Нови Београд са понуђеном укупном ценом од  99.130,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 90 дана од дана 

отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све 

према понуди бр.4/18 од 24.01.2018. године. 

 

За Партију 3 СУНЂЕРИ, КРПЕ И ЖИЦЕ, обзиром да наручилац није примио ни једну понуду која је прихватљива, доноси се одлука о 

обустави поступка. 
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О б р а з л о ж е њ е 

           Наручилац је дана 12.01.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 90/1 у поступку јавне набавке мале вредности 

(члан 39. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чији су предмет добра Средства за одржавање хигијене за потребе Предшколске 

установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) ради доделе уговора о јавној набавци .     

         Редни број јавне набавке за текућу годину:  3/2018 

 Редни број јавне набавке у Плану набавки наручиоца за 2018. годину : Одељак Добра–Хемијска средства за чишћење и инвентар за одржавање 

хигијене - ред.бр 2 

 Јавна набавка је обликована у 11 партија. 

 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  износи 1.989.000 динара без ПДВ-а, а по партијама: 

Партија 1: ЧЕТКЕ И МЕТЛЕ                                                                  28.000,00 дин без ПДВ-а 

Партија 2: РУКАВИЦЕ, КЕЦЕЉЕ И ЏАКОВИ ЗА СМЕЋЕ    120.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 3: СУНЂЕРИ, КРПЕ И ЖИЦЕ                                           57.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 4: ПОСУДЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ ХРАНЕ                        120.000,00 динара без ПДВ-а  

Партија 5: СРЕДСТВА ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА И ТЕПИХА         65.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 6: СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОСУЂА   310.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија7: СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ  

                                                                                                                650.000,00 динара без ПДВ-а  

Партија 8: ТОАЛЕТ ПАПИР, УБРУСИ, ХАРТИЈА ЗА ПАКОВАЊЕ НАМИРНИЦА  

                                                                                                               327.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 9: МЕДИЦИНСКИ УБРУСИ                                              75.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 10: ШТАПОВИ, МОПОВИ, ДУО КОЛИЦА                  113.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 11: ПАПИРНЕ КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧЕ                          124.000,00 динара без ПДВ-a 

 

       Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: предметна набавка налази у оквиру Матетријали за одржавање хигијене и 

угоститељство (економска класификација 4268), број апропријације 455. 
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       Назив и ознака из општег речника набавке: 19640000 – вреће и кесе за отпад од полиетилена, 33760000 – тоалетна хартија, марамице, пешкири 

за руке и салвете, 39830000 – производи за чишћење, 39224300- метле, четке и други производи за чишћење домаћинства, 39813000- пасте и 

прашкови за чићење, 39831300- средства за чишћење пода, 39832000- производи за прање посуђа, 39525800- крпе за чишћење 

        Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) 17.01.2018. године. 

        У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 25.01.2018. године у 13 часова. 

       Благовремено, односно до 25.01.2018. године у 13 часова поднето је седам понуда:       

Р. 

Бр. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и седиште понуђача Датум и час 

пријема 

1. 3/2018-1 АРС НОВА ДОО БЕОГРАД, ул. Гандијева 11/14, Београд- Нови 

Београд 

24.01.2018.   

10:33 

2. 3/2018-2 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Л.П.Б. ПРОМЕТ ДОО, 

Доња Трепча, Чачак 

25.01.2018.   

8:43 

3. 3/2018-3 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО 

Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, Београд- Звездара  

25.01.2018    

9:40 

4. 3/2018-4 ОБУЋАРСКО-ТРГОВИНСКА РАДЊА ЦИПЕЛИЋИ Новаковић 

Милан пр, Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра 104, Горњи 

Милановац 

25.01.2018.  

10:55 

5. 3/2018-5 ЕУРО ОРИГИНАЛ ДОО БЕОГРАД, ул. Ивана Милутиновића 81б, 

Београд- Палилула 

25.01.2018. 

11:08 

6. 3/2018-6 ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕТРОВИЋИ 032 Чачак, ул. Светозара 25.01.2018. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Марковића 5, Чачак 12:27 

7. 3/2018-7 SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, 

Београд- Нови Београд 

25.01.2018.  

12:38 

 

Неблаговремених , измењених и опозваних понуда није било. 

Комисија за јавну набавку је приступила јавном отварању понуда 25.01.2018. године у 13:15 часова и констатовала је следеће: 

1) Понуђач  АРС НОВА ДОО БЕОГРАД, ул. Гандијева 11/14, Београд- Нови Београд поднео је независну понуду бр. 2/18 од 23.01.2018. 

године за Партију 9 са понуђеном укупном ценом од 65.000,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања 

понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

2) Понуђач ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Л.П.Б. ПРОМЕТ ДОО, Доња Трепча, Чачак поднео је независну понуду бр. 2/2018 од 

23.01.2018. године за Партију 8 са понуђеном укупном ценом од 301.700,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 70 дана од дана 

отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

3) Понуђач ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, Београд- Звездара поднео је 

независну понуду бр.25/18 од 25.01.2018. године за Партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 са понуђеном укупном ценом за: 

Партију 1 - 25.516,00 динара без ПДВ-а; Партију 2- 108.710,00 динара без ПДВ-а; Партију 3 -49.350,00 динара без ПДВ-а; Партију 4 -

116.000,00 динара без ПДВ-а; Партију 5 -63.430,00 динара без ПДВ-а; Партију 6- 272.650,00 динара без ПДВ-а; Партију 7 -513.296,00 

динара без ПДВ-а; Партију 8 -265.680,00 динара без ПДВ-а; Партију 9 -65.700,00 динара без ПДВ-а; Партију 10 -82.450,00 динара без ПДВ-

а и Партију 11- 78.980,00 динара без ПДВ-а. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда, а рок за одложено плаћање оје 45 дана 

од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

4) Понуђач ОБУЋАРСКО-ТРГОВИНСКА РАДЊА ЦИПЕЛИЋИ Новаковић Милан пр, Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра 104, Горњи 

Милановац поднео је независну понуду бр. 13/18 од 25.01.2018. године за Партију 7 са понуђеном укупном ценом од 638.975,00 динара без 

ПДВ-а, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања 

фактуре за испоручена добра. 
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5) Понуђач ЕУРО ОРИГИНАЛ ДОО БЕОГРАД, ул. Ивана Милутиновића 81б, Београд- Палилула поднео је независну понуду бр. 04/01/18 од 

21.01.2018. године за Партију 11 са понуђеном укупном ценом од 103.200,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана 

отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

6) Понуђач ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕТРОВИЋИ 032 Чачак Соња Петровић пр, ул. Светозара Марковића 5 поднео је независну понуду бр.2 

од 23.01.2018. године за Партије 2,7,8, и 11 са понуђеном укупном ценом за: 

Партију 2-117.850,00 динара без ПДВ-а; Партију 7 -565.238,00 динара без ПДВ-а; Партију 8 -307.100,00 динара без ПДВ-а и Партију 11-

113.300,00 динара без ПДВ-а. Рок важења понуде је 61 дан од дана отварања понуда, а рок за одложено плаћање оје 45 дана од дана 

испостављања фактуре за испоручена добра. 

7) Понуђач SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, Београд- Нови Београд поднео је независну понуду бр.4/18 од 

24.01.2018. године за Партије 9,10 и 11 са понуђеном укупном ценом за: 

Партију 9-72.000,00 динара без ПДВ-а; Партију 10 -76.660,25,00 динара без ПДВ-а и Партију 11-99.130,00 динара без ПДВ-а. Рок важења 

понуде је 90 дана од дана отварања понуда, а рок за одложено плаћање оје 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра.     

     Комисија је констатовала и присутност документације тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за ову јавну 

набавку. 

1) Понуда бр. 2/18 од 23.01.2018. године за Партију 9 понуђача АРС НОВА ДОО БЕОГРАД, ул. Гандијева 11/14, Београд- Нови Београд    

испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код 

Агенције за привредне регистре од 17.03.2014. године Решењем  БПН 1275/2014 и на дан отварања понуда има активан статус. Додатни 

услови за Партију 9 нису постављени. Понуђач је уз понуду доставио декларацију произвођача и тражени узорак до јавног отварања 

понуда, али је Комисија утврдила да димензије понуђеног добра 76,65x59,51 цм не одговарају оним димензијама које су тражене 

конкурсном документацијом. 

2) Понуда бр. 2/2018 од 23.01.2018. године за Партију 8 понуђача ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Л.П.Б. ПРОМЕТ ДОО, Доња 

Трепча, Чачак испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача 

који се води код Агенције за привредне регистре од 28.01.2014. године Решењем  БПН 310/2014 и на дан отварања понуда има активан 

статус. Такође, испуњава и додатни услове тражене конкурсном документацијом за Партију 8 у виду Извештаја о испитивању са 

прилозима и стручним мишљењима који не могу бити старији од годину дана. Понуђач је уз понуду доставио декларације произвођача 

и тражене узорке до јавног отварања понуда, за које је Комисија утврдила да одговарају карактеристикама траженим конкурсном 

документацијом. 
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3) Понуда бр.25/18 од 25.01.2018. године за Партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 понуђача ДРУШТВA ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, Београд- Звездара испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном 

документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре од 15.06.2017. 

године Решењем  БПН 209/2013 и на дан отварања понуда има активан статус. По питању испуњености додатних услова тражених 

конкурсном документацијом за Партију 3,5,6,7 и 8 у виду Извештаја о испитивању са прилозима и стручним мишљењима који не могу 

бити старији од годину дана, Комисија је утврдила да: 

- за Партију 3 тачку 3.1 Сунђери, 3.2 Вишенаменске трулекс крпе, 3.6 Жице за рибање посуђа и 3.7 Сунђер за тефлон у приложеном 

Извештају о испитивању са прилозима и стручним мишљењима се не може утврдити датум када је извршено лабораторијско 

испитивање; 

- за Партију 7 тачка 7.1 Течни детерџент за ручно прање посуђа приложени Извештај о испитивању са прилозима и стручним 

мишљењима је од 03.03.2016. године, дакле старији од једне године од дана отварања понуда и 

- за Партију 7 тачка 7.5 Прашкасто абразивно средство за рибање посуђа са сода ефектом приложени Извештај о испитивању са 

прилозима и стручним мишљењима је од 13.04.2016. године, дакле старији од једне године од дана отварања понуда. 

      Понуђач је уз понуду доставио декларацијe произвођача и траженe узоркe до јавног отварања понуда, али је Комисија утврдила да 

за Партију 7 тачка 7.12 Сапун за бебе понуђено добро има 100 гр и тиме не одговара карактеристикама траженим конкурсном 

документацијом, за Партију 8 тачка 8.1 Тоалет папир у листићима димензије понуђеног добра су 11,5x5 цм те не одговарају 

карактеристикама које су тражене конкурсном документацијом, за Партију 9 тачка 9.1 Медицински убруси понуђено добро је израђено 

од једног слоја целулозе и једног слоја фолије димензија 58x80 цм, те не одговара карактеристикама које су тражене конкурсном 

документацијом, а за Партију 11 тачка 11.2 и 11.3 Папирне кесе за усисивач „Гибли“ АC 2 и АC 6 достављена декларација произвођача 

не садржи податке о саставу материјала понуђеног добра а прегледом достављеног узорка је утврђено да није израђена од папира, те не 

одговара карактеристикама које су тражене конкурсном документацијом. 

4) Понуда бр. 13/18 од 25.01.2018. године за Партију 7 понуђача ОБУЋАРСКО-ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ ЦИПЕЛИЋИ Новаковић Милан 

пр, Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра 104, Горњи Милановац испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном 

документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре од 12.12.2014. 

године Решењем  БПН 617/2014 и на дан отварања понуда има активан статус. Такође, испуњава и додатни услове тражене конкурсном 

документацијом за Партију 7 у виду Извештаја о испитивању са прилозима и стручним мишљењима који не могу бити старији од 
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годину дана. Понуђач је уз понуду доставио декларације произвођача и тражене узорке до јавног отварања понуда, за које је Комисија 

утврдила да одговарају карактеристикама траженим конкурсном документацијом. 

5) Понуда бр. 04/01/18 од 21.01.2018. године за Партију 11 понуђача ЕУРО ОРИГИНАЛ ДОО БЕОГРАД, ул. Ивана Милутиновића 81б, 

Београд- Палилула испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар 

понуђача који се води код Агенције за привредне регистре од 07.02.2014. године Решењем  БПН 570/2014 и на дан отварања понуда има 

активан статус. Додатни услови за Партију 9 нису постављени. Понуђач је уз понуду доставио декларације произвођача и тражени 

узорак до јавног отварања понуда, за које је Комисија утврдила да одговарају карактеристикама траженим конкурсном документацијом. 

6) Понуда бр.2 од 23.01.2018. године за Партије 2, 7, 8 и 11 понуђача ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ ПЕТРОВИЋИ 032 Чачак Соња Петровић пр, 

ул. Светозара Марковића 5 испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уз понуду 

доставио изјаву о испуњености обавезних услова из чл.75 (тач.1-4) ЗЈН дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као и 

изјаву о поштовању обавеза по чл.75. ст.2 ЗЈН. По питању испуњености додатних услова тражених конкурсном документацијом за 

Партије 7 и 8 у виду Извештаја о испитивању са прилозима и стручним мишљењима који не могу бити старији од годину дана, 

Комисија је утврдила да: 

 - за Партију 7 тачка 7.1 Течни детерџент за ручно прање посуђа није приложен Извештај о испитивању са прилозима и    стручним 

мишљењима. 

- за Партију 7 тачка 7.2 Машински детерџент за прање веша није приложен Извештај о испитивању са прилозима и    стручним 

мишљењима. 

- за Партију 7 тачке 7.3 и 7.4 Средство за прање стаклених површина (са и без распршивача) нису приложени Извештаји о испитивању 

са прилозима и стручним мишљењима. 

- за Партију 7 тачка 7.5 Прашкасто абразивно средство за рибање посуђа није приложен Извештај о испитивању са прилозима и    

стручним мишљењима. 

- за Партију 7 тачка 7.6 Средство за одржавање санитарног блока није приложен Извештај о испитивању са прилозима и    стручним 

мишљењима и 

- за Партију 7 тачка 7.11 Антисептичко средство за прање и купање није приложен Извештај о испитивању са прилозима и    стручним 

мишљењима. 

   Понуђач је уз понуду доставио декларације произвођача и тражене узорке до јавног отварања понуда, за које је Комисија    утврдила 

да одговарају карактеристикама траженим конкурсном документацијом. 
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7) Понуда бр.4/18 од 24.01.2018. године за Партију 9, 10 и 11 понуђача SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, 

Београд- Нови Београд испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар 

понуђача који се води код Агенције за привредне регистре од 22.08.2014. године Решењем  БПН 4107/2014 и на дан отварања понуда 

има активан статус. Додатни услови за Партију 9, 10 и 11 нису тражени конкурсном документацијом. Понуђач је уз понуду доставио 

декларације произвођача и тражене узорке до јавног отварања понуда, за које је Комисија утврдила да одговарају карактеристикама 

траженим конкурсном документацијом. 

 

     Поступак јавног отварања понуда је завршен је 25.01.2018. године у 15:28 часова, што је и констатовано у Записнику, који је потписан од 

стране чланова Комисије за јавну набавку и присутног овлашћеног представника понуђача. 

 

     Обзиром да је овлашћени представник понуђача SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, Београд- Нови Београд 

присуствовао јавном отварању понуда, записник му је уручен одмах након отварања понуда. Осталим понуђачима записник је послат  

препорученом пошиљком 26.01.2018. године.  

     Комисија је потом приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда, у погледу испуњности услова одређених у 

конкурсној документацији, и утврдила је следеће: 

1) Понуда бр. 2/18 од 23.01.2018. године за Партију 9 понуђача АРС НОВА ДОО БЕОГРАД, ул. Гандијева 11/14, Београд- Нови Београд је 

неодговарајућа јер не испуњава све услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, и тиме 

неприхватљива. 

2) Понуда бр. 2/2018 од 23.01.2018. године за Партију 8 понуђача ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Л.П.Б. ПРОМЕТ ДОО, Доња 

Трепча, Чачак је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да 

укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

3) Понуда бр.25/18 од 25.01.2018. године понуђача ДРУШТВA ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис 

Ирбијеве 12, Београд- Звездара је: 

- За Партију 1, 2, 4, 5, 6 и 10 је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права 

наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке; 
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- За Партију 3, 7, 8, 9 и 11 је неодговарајућа јер не испуњава све услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом, и тиме неприхватљива. 

4) Понуда бр. 13/18 од 25.01.2018. године за Партију 7 понуђача ОБУЋАРСКО-ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ ЦИПЕЛИЋИ Новаковић Милан 

пр, Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра 104, Горњи Милановац је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове 

тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не 

ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

5) Понуда бр. 04/01/18 од 21.01.2018. године за Партију 11 понуђача ЕУРО ОРИГИНАЛ ДОО БЕОГРАД, ул. Ивана Милутиновића 81б, 

Београд- Палилула је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да 

укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

6) Понуда бр.2 од 23.01.2018. године за Партије 2, 7, 8 и 11 понуђача ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ ПЕТРОВИЋИ 032 Чачак Соња Петровић пр 

је за Партије 2, 8 и 11 прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да 

укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке, а за Партију 7 не испуњава све услове тражене позивом 

за подношење понуда и конкурсном документацијом, и тиме неприхватљива. 

7) Понуда бр.4/18 од 24.01.2018. године за Партију 9, 10 и 11 понуђача SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, 

Београд- Нови Београд је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, 

као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

 

Комисија је потом приступила рачунској контроли и утврдила је да нису начињене рачунске грешке у понудама. 

Након тога, извршено је рангирање прихватљивих понуда по партијама, применом критеријума најнижа понуђена цена и утврђена ранг 

листа прихватљивих понуда, по партијама. 
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             Партија 1 ЧЕТКЕ И МЕТЛЕ 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

 

 

1. 

 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ 

И УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис 

Ирбијеве 12, Београд- Звездара 

 

 

   25.516,00 

   

 

      60 дана 

  

 

45 дана 

 

              Партија 2 РУКАВИЦЕ, КЕЦЕЉЕ И ЏАКОВИ ЗА СМЕЋЕ 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

1. ДРУШТВA ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО 

Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, 

Београд- Звездара 

 

108.710,00 

  

60 дана 

  

45 дана 

2. ТРГОВИНСКА РАДЊА 

ПЕТРОВИЋИ 032 Чачак Соња 

Петровић пр 

117.850,00  61 дан 45 дана 
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            Партија 4 ПОСУДЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ ХРАНЕ 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

1. ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО 

Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, Београд- 

Звездара 

116.000,00   60 дана  45 дана 

  

            Партија 5 СРЕДСТВА ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА И ТЕПИХА 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

1. ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО 

Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, Београд- 

Звездара 

63.430,00   60 дана  45 дана 

 

            Партија 6 СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОСУЂА 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

1. ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО 

Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, Београд- 

Звездара 

272.650,00   60 дана  45 дана 
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            Партија 7 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

 

1. 

ОБУЋАРСКО-ТРГОВИНСКА 

РАДЊА ЦИПЕЛИЋИ Новаковић 

Милан пр, Горњи Милановац, ул. 

Кнеза Александра 104, Горњи 

Милановац 

 

 

638.975,00 

  

 

365 дана 

 

 

45 дана 

 

           Партија 8 ТОАЛЕТ ПАПИР, УБРУСИ, ХАРТИЈА ЗА ПАКОВАЊЕ НАМИРНИЦА 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

1. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И 

УСЛУГЕ Л.П.Б. ПРОМЕТ ДОО, 

Доња Трепча, Чачак 

 

 

301.700,00 

 

 

70 дана 

 

 

45 дана 

 

2. ТРГОВИНСКА РАДЊА 

ПЕТРОВИЋИ 032 Чачак Соња 

Петровић пр 

 

307.100,00 

 

61 дан 

 

45 дана 
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           Партија 9 МЕДИЦИНСКИ УБРУСИ   

 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

 

 

1. 

SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. 

Булевар Михаила Пупина 6, 

Београд- Нови Београд 

 

72.000,00 

 

 

   

90 дана 

 

 

  

45 дана 

 

 

 

 

             Партија 10 ШТАПОВИ, МОПОВИ, ДУО КОЛИЦА 

 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

 

 

1. 

 

SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. 

Булевар Михаила Пупина 6, Београд- 

Нови Београд 

 

 

76.660,25 

 

   

 

90 дана 

 

  

 

45 дана 

 

 

2. 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО 

Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, 

Београд- Звездара 

 

82.450,00 

  

60 дана 

 

45 дана 
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           Партија 11 ПАПИРНЕ КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧЕ 

 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

 

 

1. 

 

SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. 

Булевар Михаила Пупина 6, Београд- 

Нови Београд 

 

99.130,00 

 

   

  90 дана 

  

45 дана 

 

2. ЕУРО ОРИГИНАЛ ДОО БЕОГРАД, ул. 

Ивана Милутиновића 81б, Београд- 

Палилула 

103.200,00  60 дана 45 дана 

 

3. ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕТРОВИЋИ 

032 Чачак Соња Петровић пр 

113.300,00 61 дан 45 дана 

 

 

     Након рангирања прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“, Комисија за јавну набавку добара бр.3/2018 Средства 

за одржавање хигијене за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе), изнела је следеће мишљење: 

1) За Партију 1 ЧЕТКЕ И МЕТЛЕ испуњени су услови за доделу уговора и предлаже директору наручиоца да уговор о јавној набавци 

додели понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 12, Београд- Звездара са 

понуђеном укупном ценом од 25.516,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за 

одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.25/18 од 

25.01.2018. године. 
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2) За Партију 2 РУКАВИЦЕ, КЕЦЕЉЕ И ЏАКОВИ ЗА СМЕЋЕ испуњени су услови за доделу уговора и предлаже директору наручиоца да 

уговор о јавној набавци додели понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 12 

са понуђеном укупном ценом од 108.710,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за 

одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.25/18 од 

25.01.2018. године. 

3) За Партију 4 ПОСУДЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ ХРАНЕ испуњени су услови за доделу уговора и предлаже директору наручиоца да уговор о 

јавној набавци додели понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 12 са 

понуђеном укупном ценом од 116.000,00 динара ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено 

плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.25/18 од 25.01.2018. 

године. 

4) За Партију 5 СРЕДСТВА ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА И ТЕПИХА испуњени су услови за доделу уговора и предлаже директору наручиоца да 

уговор о јавној набавци додели понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 12 

са понуђеном укупном ценом од 63.430,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за 

одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.25/18 од 

25.01.2018. године. 

5) За Партију 6 СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОСУЂА испуњени су услови за доделу уговора и предлаже директору наручиоца 

да уговор о јавној набавци додели понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ Б2М ДОО Београд, ул. Мис Ирбијеве 

12 са понуђеном укупном ценом од 272.650,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за 

одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.25/18 од 

25.01.2018. године. 

6) За Партију 7 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ испуњени су услови за доделу уговора и предлаже 

директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу ОБУЋАРСКО-ТРГОВИНСКА РАДЊА ЦИПЕЛИЋИ Новаковић 

Милан пр, Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра 104, Горњи Милановац са понуђеном укупном ценом од 638.975,00 динара без ПДВ-

а, роком важења понуде од 365 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од 

стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр. 13/18 од 25.01.2018. године. 

7) За Партију 8 ТОАЛЕТ ПАПИР, УБРУСИ, ХАРТИЈА ЗА ПАКОВАЊЕ НАМИРНИЦА испуњени су услови за доделу уговора и предлаже 

директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Л.П.Б. ПРОМЕТ ДОО, Доња 

Трепча, Чачак са понуђеном укупном ценом од 301.700,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 70 дана од дана отварања понуда и 
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роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр. 

2/2018 од 23.01.2018. године. 

8) За Партију 9 МЕДИЦИНСКИ УБРУСИ испуњени су услови за доделу уговора и предлаже директору наручиоца да уговор о јавној 

набавци додели понуђачу SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, Београд- Нови Београд са понуђеном укупном 

ценом од 72.000,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 

дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.4/18 од 24.01.2018. године. 

9) За Партију 10 ШТАПОВИ, МОПОВИ, ДУО КОЛИЦА испуњени су услови за доделу уговора и предлаже директору наручиоца да уговор 

о јавној набавци додели понуђачу SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, Београд- Нови Београд са понуђеном 

укупном ценом од 76.660,25 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање 

од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.4/18 од 24.01.2018. године. 

10) За Партију 11 ПАПИРНЕ КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧЕ испуњени су услови за доделу уговора и предлаже директору наручиоца да уговор о 

јавној набавци додели понуђачу SECUT ONE DOO BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина 6, Београд- Нови Београд са понуђеном 

укупном ценом од  99.130,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање 

од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди бр.4/18 од 24.01.2018. године. 

11) За Партију 3 СУНЂЕРИ, КРПЕ И ЖИЦЕ, обзиром да наручилац није примио ни једну понуду која је прихватљива, Комисија за јавну 

набавку је предлаже директору наручиоца да донесе одлуку о обустави поступка. 

         У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је предлог дат у Извештају о стручној оцени 

понуда, па је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву. 

 

         Упутство о правном средству:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

                                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР                                   

                                                                                                      Сузана Симеуновић 
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