Република Србија
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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 бр.772 од 08.02.2019. 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 3/2019, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
За Партију 3 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА уговор о јавнј набавци се додељује понуђачу МГ ДОО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ Нови Сад, ул.Булевар Војводе Степе 84, МБ:17281038, ПИБ:100023525, са понуђеном укупном ценом од 433.750,00 динара без
ПДВ-а,а све према понуди бр.10/2019 од 29.01.2019. године.
Образложење
Наручилац је дана 21.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 254/1 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: 3/2019
Редни број јавне набавке у Плану набавки наручиоца за 2019. годину : Одељак 1.1 Добра–1.1.2 Хемијска средства за чишћење и инвентар за
одржавање хигијене.
Јавна набавка је обликована у 4 партије.
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 3/2019 износи 2.082.750,00 динара без ПДВ-а, а по партијама:
Партија 1: ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ- 627.000,00 дин без ПДВ-а
Партија 2: СРЕДСТВА ЗА РИБАЊЕ, ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ- 990.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 3: ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА- 435.750,00 динара без ПДВ-а
Партија 4: ПАПИРНЕ КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧЕ- 30.000,00 динара без ПДВ-а

Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: предметна набавка налази у оквиру Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство (економска класификација 426), број апропријације 415.
Назив и ознака из општег речника набавке: 24000000 хемијски производи, 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
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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) 21.01.2019. године.
У позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, одређен је рок за подношење понуда до 30.01.2019. године у 13 часова. За Партије 1
и 2 донета је Одлука о додели уговора бр. 628 од 01.02.2018. године која је објављена на Порталу јавних набавки 01.02.2018. године.
Услед измене конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки 29.01.2019. године, продужен је рок за подношење понуда за Партију
3 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА до 07.02.2019. године у 13 часова, а јавно отварање понуда 07.02.2019. године у 13:15 часова. Такође, 29.01.2019. године је
објављено обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Благовремено, односно до 07.02.2019. године у 13 часова за Партију 3 поднете су две понуде:
Р.
Број под којим је
Назив и седиште понуђача
Датум и час пријема
Бр. понуда заведена
1.

753

Драгослав Миликић ПР ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКО АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА
„СЕТИ“ ЧАЧАК, ул.17 бр.5, МБ:54803699, ПИБ:100895399; кога заступа Драгослав Миликић

2.

754

МГ ДОО за унутрашњу и спољну трговину Нови Сад, ул.Булевар Војводе Степе 84,
МБ:08699496, ПИБ:102098580; кога заступа директор Горан Митровић

07.02.2019. године
12:20 часова
07.02.2019. године
12:33 часова

Неблаговремених, измењених и опозваних понуда није било.
Комисија за јавну набавку је приступила јавном отварању понуда 07.02.2019. године у 13:15 часова и констатовала је следеће:
1) Понуђач Драгослав Миликић ПР ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКО АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА „СЕТИ“ ЧАЧАК поднео је независну понуду бр.1
од 30.01.2019. године за Партију 3 са понуђеном укупном ценом од 433.000,00 динара без ПДВ-а. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања
понуда, а рок за одложено плаћање 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра.
2) Понуђач МГ ДОО за унутрашњу и спољну трговину Нови Сад, ул.Булевар Војводе Степе 84, поднео је независну понуду бр.10/2019 од 29.01.2019.
године за Партију 3, са понуђеном укупном ценом од 433.750,00 динара без ПДВ-а. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда, а рок за
одложено плаћање је 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра.
Комисија је потом приступила утврђивању присутности документације тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за ову јавну
набавку.
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1) Понуда бр.1 од 30.01.2019. године за Партију 3 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА понуђача Драгослав Миликић ПР ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКО
АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА „СЕТИ“ ЧАЧАК испуњава све обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом, осим што
није достављен копија техничког листа или копија оригиналне декларације са паковања за држач добра под ставком 3.4 - Папирни прекривач
кревета у ролни и утврђено је да димензије држача за добра под ставкама 3.1 - Тоалет папир сложиви у клипу и 3.2-Убруси за руке сложиви у клипу
не одговарају димензијама траженим конкурсном документацијом за ову јавну набавку. Понуђач је до јавног отварања понуда доставио све тражене
узорке, за које је Комисија констатовала да одговарају карактеристикама траженим конкурсном документацијом.
2) Понуда бр.10/2019 од 29.01.2019. године за Партију 3 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА понуђача МГ ДОО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ Нови Сад, ул.Булевар Војводе Степе 84 испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом. Понуђач је до
јавног отварања понуда доставио све тражене узорке, за које је Комисија констатовала да одговарају карактеристикама траженим конкурсном
документацијом.
Поступак јавног отварања понуда је завршен у 14:08 часова, што је и констатовано у Записнику, који је потписан од стране чланова Комисије за

јавну набавку и присутних овлашћених представника понуђача којима је копија записника уручена одмах након отварања понуда.
Комисија је потом приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда, у погледу испуњености услова одређених у
конкурсној документацији, и утврдила је следеће:
1) Понуда бр.1 од 30.01.2019. године за Партију 3 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА понуђача Драгослав Миликић ПР ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКО
АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА „СЕТИ“ ЧАЧАК је неодговарајућа, и тиме неприхватљива.
2) Понуда бр.10/2019 од 29.01.2019. године за Партију 3 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА понуђача МГ ДОО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ Нови Сад, ул.Булевар Војводе Степе 84 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, применом критеријума најнижа понуђена цена и утврђена је ранг листа
прихватљивих понуда.
Партија 3 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА
Р. бр
Назив понуђача
1.

МГ ДОО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ Нови Сад, ул.Булевар Војводе Степе 84

Укупна цена без
ПДВ-а (у динарима)
433.750,00

3

Рок важења понуде

Рок за одложено плаћање

60 дана

45 дана

Република Србија
Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак
Улица Немањина бб,Чачак
Број: 773
Датум: 08.02.2019. године
pu.mojedetinjstvo@gmail.com
Након рангирања прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“, Комисија за јавну набавку добара именована
Решењем наручиоца бр. 254/1 од 21.01.2019. године за ЈН бр.3/2019 Средства за одржавање хигијене за потребе Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак (једногодишње потребе), изнела је мишљење у Извештају о стручној оцени понуда бр.772 од 08.02.2019. године да су за
Партију 3 испуњени услови за доделу уговора и предложила директору да уговор додели понуђачу МГ ДОО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ Нови Сад, ул.Булевар Војводе Степе 84, МБ:17281038, ПИБ:100023525, са понуђеном укупном ценом од 433.750,00 динара без ПДВа,а све према понуди бр.10/2019 од 29.01.2019. године.
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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