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Југ Богдансза 28. Телофон 2633-25Г

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 68/15), у
поступку јавне набавке мале вредности, директор Школе доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Додељује се Уговор о јавној набавци добара 05/2020 1.1.5 набавка потрошног
материјала за потребе Угоститељско туристичке школе у улици Југ Богдановој 28, код
наручиоца Угоститељско туристичке школе понуђачу В2М Б.О.О Кружни пут 15У,
11309 Лештане, МБ: 17281038, ПИБ: 100023525 по понуди број 47/108 од 19.06.2020.
године.
Образложење
Наручилац је дана 09.06.2020. године донео Одлуку 45/18 о покретању поступка јавне
набавке мале вредности набавка добара број 05/2020 1.1.5 набавка потрошног
материјала за потребе Угоститељско туристичке школе у улици Југ Богдановој 28.
Наручилац је донео Решење о образовању комисије за предметну набавку број 45/19 од
09.06.2020. године.
Позив за подношење понуда 46/16 од 11.06.2020. објављен је на Порталу Управе
за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца - Угоститељско - туристичке
школе дана 11.06.2020. године.
Конкурсна документација 46/17 од 11.06.2020. објављена је на Порталу Управе
за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца - Угоститељско - туристичке
школе дана 11.06.2020. године.
Опис предмета јавне набавке : добра шифра из ОРН 39831200 Детерџенти
39831210 Детерџенти за машине за прање судова 33711900 Сапуни 39525100 Крпе за
прашину 39525600 Крпе за посуђе, 39525800 Крпе за чишћење
39525810 Крпе за
гланцање 39542000 Крпе 39224300 Метле, четке и други производи за чишћење
домаћинства.
Отварање понуда извршено је јавно дан 19.06.2020. године од стране наручиоца
са почетком у 10:02 часова у просторијама наручица у присуству и овлашћеног
представника понуђача. О овоме је сачињен Записник дел.број 48/32 од 19.06.2020.
године. Записник је упућен путем мејла понуђачима који су учествовали својим
понудама у поступку.
У даљем раду комисија сачињава Извештај о стручној оцени понуда. У
извештају о стручној оцени понуда дел.број 48/33 од 26.06.2020. године Комисија
наводи следеће:
„Предмет јавне набавке мале вредности : набавка добара - потрошног материјала за
потребе Угоститељско-туристичке школе.
Број : 05/2020
1. Датум отварања понуда : 19.06.2020. године
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2. Процењена вредност јавне набавке 05/2020 потр'ошни материјал 851.015,00
динара без ПДВ-а односно 1.021.218,00 динара са ,ПДВ-ом
Примењује се поступак јавне набавке мале вредности јер је укупна вредност
истоврсних добара на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара
Ознака из оиштег речиика набавки је шифра из 39831200 Детерџенти, 39831210
Детерџенти за машине за прање судова, 33711900 Сапуни, 39525100 Крпе за прашину,
39525600
Крпе за посуђе, 39525800 Крпе за чишћење, 39525810 Крпе за гланцање,
39542000 Крпе, 39224300 Метле, четке и други производи за чишћење домаћинства
3. Укупан број поднетих понуда је пет:

47/106

47/107
47/108
47/109

47/110

ОТ Негшја ргеЉгесе га 1г§оути 1 из1и§е,
Нехруова 61/36, 11000 Београд, МБ:
06972403, ПИБ: 100137015
За&1у зћор (Ј.о.о
Цара Душана 214, 11080 Земун
ПИБ: 108597117 МБ:21031330
В2М Б.О.О Кружни пут 15V, 11309
Лештане, МБ: 17281038, ПИБ: 100023525
Еко - рпша* <±о.о.
Бранка Момирова 122, 11000 Београд
ПИБ: 100129576 МБ:07432879
ВВС РКОМЕТ Б.О.О., Прва Бранка
Момирова 11Д, 11000 Београд,
МБ:20074507, ПИБ: 104029599

18.06.2020. у 11:00

18.06.2020. у 13:30
19.06.2020. у 07:35
19.06.2020. у 8:00

19.06.2020. у 8:18

Сви понуђачи доставили су своје понуде благовремено.
Понуда и кутија са узорцима понуђача „СТ Неппја“ д.о.о, била је насловљена,
затворена и достављена на начин тражен конкурсном документацијом.
Понуда понуђача 8аГе*у 8ћор сЈ.о.о (писани део понуде) била је насловљена, затворена и
достављена на начин тражен конкурсном документацијом. Понуђач је доставио само
писани део понуде не и тражене узорке.
Понуда и кутија са узорцима понуђача В2М Б.О.О, била је насловљена, затворена и
достављена на начин тражен конкурсном документацијом.
Понуда и кутија са узорцима понуђача Еко - рпта* с1.о.о.била је насловљена,
затворена и достављена на начин тражен конкурсном документацијом.
Понуда и кутија са узорцима понуђача ВВС РКОМЕТ Б.О.О. била је насловљена,
затворена и достављена на начин тражен конкурсном документацијом.
Све понуде дате су самостално од стране понуђача.
Критеријум за доделу уговора:
У складу са чланом 85. Став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама критеријум за избор најповољније
понуде је економски најповољнија понуда, а рангирање достављених понуда вршиће се по следећим
критеријумима:
Понуђена цена
Рок испоруке

90 пондера
10 пондера
УКУПНО

100 пондера

За критеријум понуђена цена постигнути број пондера обрачунаваће се према следећој формулацији :
најповољнија цена / цена * максимални број пондера = број пондера
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За критеријум рок испоруке најкраћи рок испоруке добија максималан број пондера а остали понуђачи се
оцењују на основу следеће формуле:
Б рок = (Р мин / Р пон) * 10

Б рок - број пондера за рок испоруке
Р пон - понуђени рок испоруке
Р мин - најкраћи рок испоруке
Приликом израчунавања бодова применом дефинисаних формула вршиће се заокруживањем добијеног
резултата на две децимале.
Збир пондера по оба критеријума одредиће економски најповољнију понуду.
1.

елем енти к р итер ијум а, односно начин на основу којих Пе наручи лац изврш ити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или виш е понуда са једнак им бројем пондера или истом
понуђеном ценом

У случају да две понуде имају исти број пондера повољнија је она са краћим роком испоруке. Уколико ни
након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.

Неблаговремених понуда није било.
А)
Сви понуђачи су доставили тражене обрасце и изјаве о испуњености услова за
учешће у поступку.
Б)
Након прегледа достављених образаца и изјава о испуњености услова за учешће
у поступку и осталих делова понуде нису уочени недостатци у понудама понуђача „ОТ
НЕМ1ЈА“ Д.О.О, „В2М“ Д .0 .0 и„ВВС РКОМЕТ“ О.О.О.
Код понуде понуђача 8а1еју зћор Ј.о.о, је попуњавајући понуду на обрасцу са
стране 14/32 Конкурсне документације број 46/17 од 11.06.2020. године, у делу „Укупна
цена без ПДВа“ навео износ 753.115,00 динара, а у делу „Укупна цена са ПДВом“ износ
903.738,00 динара. Прегледом табеле која чини структуру укупне цене (табела Образац
2 од стране 15/32 до 17/32) установљено је следеће:
Понуђач је технички потпуно погрешно попунио табелу, у колону 5 (у којује требало У
случају «одговарајућег» производа навести назив производа који понуђач нуди - дакле
ова колона би у случају попуњавања била попуњена текстом), уписана је јединична
цена без пдва, у колону 6 уписана је јединична цена са ПДВом, у колону 7 укупна цена
без пдва а у колони 9 се поновила бројка из колоне 5. Уз то, код ставке 27 Сунђер за
табле зелене, наведена је цена 0 која је такође неприхватљива. Табела није попуњена у
складу са упутством за попуњавање обрасца структуре цена које се налази на страни
17/32 Конкурсне документације наручиоца, а у ком је детаљно описан начин
попуњавања табеле структуре цена.
Код понуде понуђача Еко - р п т а ( сЈ.о.о. је при рачунској контроли табеле
структуре цена констатовано следеће:
а) У делу који се налази у формулару структуре ставка 20 у табели, Течност за
машинско прање посуђа запремина једног канистера 5 литара „Еко1аћ“ или
одговарајуће, у колони 6 као јединичну цену без ПДВ-а уписано је 900,00 а у колони 7
као јединичну цену са ПДВом уписано је 108,00 (уместо 1.080,00 што би био износ са
ПДВом). Грешкаје очито само настала у писању јер су све вредности које су добијене
од стране понуђача множећи количине и цене у овом реду за ставку 20 тачне.
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б) Множењем количина и одговарајућих јединичних 'цена (без ПДВа и са ПДВом) а
затим сабирањем добијених резултата до укупних вредности наручилац је као резултат
уочио постојање рачунске грешке. Наиме, предметна понуда (у делу који се налази у
формулару обрзац понуде) попуњена је на следећи начин:
”Укупна цена без ПДВ-а 519.310,00
Укупна цена са ПДВ-ом 623.172,00”
Уједно ово су и цене које су констатоване при отварању и сачињавању Записника о
отварању понуда. Наручилац је понуђачу доставио захтев за сагласност за исправку
рачунске грешке дел.број 1242 од 22.06.2020. године на који је понуђач дао
благовремени одговор и то сагласност дел.број 1248 од 23.06.2020. године у којој
наводи да даје сагласност да наручилац може да изврши све неопходне исправке које се
тичу рачунске грешке настале приликом израчунавања укупне цене без ПДВа и са
ПДВом у Понуди понуђача у складу са Чланом 93. ЗЈН (124/2012, 14/2015 и 68/2015).
У том смислу, наручилац је извршио исправку рачунске грешке па са учињеном
исправком упоређујемо следеће податке:
„Укупна цена без ПДВ-а 519.330,00
Укупна цена са ПДВ-ом 623.196,00“
Поред исправљене рачунске грешке, није било недостатака у понуди понуђача „Еко рптаг с!.о.о.“

В)
При давању сагласности за исправку рачунске грешке понуђач „Еко - рпгпа*
с1.о.о.“ је доставио и информацију којом понуђача „В2М 0 .0 .0 “ означава као носиоца
негативне референце код
„Агенције за заштиту конкуренције“ наводећи да је
референца из 2018. године. Примивши овакву информацију наручилац путем интернет
претраге и сајта Комисије за заштиту конкуренције (Агенција није тачан навод) долази
до Решења број Број: 4/0-02-61/2018-26 Веза: 4/0-02-402/2017 Датум: 26.11.2018. године
које је донела Комисија за заштиту конкуренције.
Законом о јавним набавкама 68/2015 у члану 82. каже у ставу 1. : „Наручилац може
одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.”
Став 3. Истог члана каже (само део) „Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;“

Предметно Решење Број: 4/0-02-61/2018-26 Веза: 4/0-02-402/2017 Датум: 26.11.2018.
године донето је у поступку који је вођен за набавку ЈН бр. 49/16 - Потрошни материјал
за одржавање личне и колективне хигијене, коју је спровело Министарство одбране,
Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају.
Набавка која је била предмет поступка Комисије за заштиту конкуренције је спроведена
крајем 2016. а одлуке о закључењу оквирних споразума из тог поступка донете су
24.02.2017. године (установљено увидом у Решење број: 4/0-02-61/2018-26 Веза: 4/0-02402/2017 датум: 26.11.2018. године ).
Ако узмемо да је у конкретном случају „надлежан орган“ Комисија за заштиту
конкуренције став 4. члана 82. ЗЈН, те тумачимо и став 1. истог члана, увиђамо да се
рок од три године везује искључиво за самог понуђача и његову радњу, која је у овом
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случају била у периоду 2016, односно 2017. године'. Посматрамо члан 82. ЗЈН као
целину и увиђамо да је читава концепција управо на самој радњи или радњама које
чине негативну референцу. Судски процеси и моменат правоснажности одлука могу
потрајати и много дуже од те три године.
То даље значи да рок рачунамо од момента објаве подношење понуда у поступку
наручиоца Угоститељско-туристичке школе (11.06.2020. године), па уназад, што
подразумева 11.06.2017. године. У односу на тај датум, истекао је рок од три године од
радње понуђача која је довела до негативне референце (одлуке наручиоца о закључењу
оквирних споразума из спорног поступка донете су 24.02.2017. године, а радње
понуђача учињене су пре тог датума).
У том смислу и из наведених разлога Комисија неће одбити понуду понуђача „В2М
0.0.0.“
/Г)
је да
1
2
3
4
5
6

Такође прегледани су и узорци достављени од стране понуђача и констатован о
Ставке за ко.је је тражено достављање узорка
Средство за чишћење стакла са алкохолом 8-10% са пупицом (Мег СНп или
одговарајуће) 750т1
Средство за ручно прање судова високо концетнрована течност за уклањање јаких
нечистоћа, оригинално паковање 800т1 Рајгу или одговарајуће
Средство за одмашћивање - чишћење површина, са пумпицом, 750т1 Ахе1 5а§га$80
или одговарајући
Средство за чишћење, \УС бапћаг МЕК. 700т1 У/С-ОЕР или одговарајући
Средство за чишћење подова 2/1 Биобел или одговарајуће
Спецификација достављених узорака у два примерка

Понуђачи су доставили следеће узорке:
Рб

1.

2.

П онуђач

Узорак1.

Узорак 2.

„ст

Достављен
Мег СНп
750 ш1

Достављен
Рајгу 800т1

Није
достављен
узорк

Није
достављен
узорк

НЕМ1ЈА“
Д.О.О
ЗаГе1у зНор
(1.о.о

3.

„В2М“
Д.О.О

Достављен
Мег СИп
750 ш1

Достављен
Раи-у 800т1

4.

Еко - ргјта!
(1.о.о.

Достављен
“Еко тикшбо”
750 т1

Достављен
Ра1гу 800т1

Достављен
Мег СНп
750т1

Достављен
РаЈгу 800т1

„ввс
5.

РКОМЕТ"

0 .0 .0

Узорак 3.

Достављен
Ахе1
5а§га8зо 750
т1
Није
достављен
узорк
Достављен
Ахе1
за§газзо 750
т1
Достављен
„Еко Ео
8 а§га8за1оге
ишуег$а1“
750 т1
Достављен
Ахе1
5а§га550
7501111
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Узорак 4.

У зорак 5.

Достављен
\УС 8 апИаг
МЕК 700т1

Достављен
Вшће1 кућа

Није
достављен
узорк

Није
достављен
узорк

Достављен
\УС 8 апкаг
МЕК 700т1

Достављен
Вшће1
кућа21

Достављен
\УС бапкаг
МЕК 700ш1
Достављен
\УС 8 ап11аг
МЕК 750т1

21

Достављен
„Еко Еауа
Рауа1теп11“

Специфмкација
достављених
узорака у два
примерка 6.

достављено

Није достављен

достављено

достављено

21

Достављен
Вшће1 кућа
21

достављено

Чланом 107 став. 1 Закона о јавним набавкама предвиђено је да је Наручилац дужан да
у поступку јавне набавке пошто прегледа и оцени понуде одбије све неприхватљиве
понуде.
Чланом 3. Став 1. Тачка 33) ЗЈН је предвиђено да је прихватљива понуда понуда којаје
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака која је одговарајућа
која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности набавке.
„СТ ћетјја“ предузеће за трговину и услуге
Прегледом достављених узорака установљено је следеће:
1) Узорак за средство за чишћење стакла са алкохолом 8-10% са пупицом (Мег СПп или
одговарајуће) 750т1 - достављен је узорак, производ Мег СНп. Према оригиналној
декларацији производ садржи 8-10% алкохола. Производ има пумпицу. Из декпарације
се може закључити да је производ у складу са траженом техничком спецификацијом.
Узорак је одговарајући.
2) Узорак за средство за ручно прање судова високо концетнрована течност за
уклањање јаких нечистоћа, оригинално паковање 800т1 РаЈгу или одговарајућедостављен је узорак производ Рапу 800т1. Према оригиналној декларацији садржи
анјонске сурфактанте 5-15
нејонске сурфактанте <5%, мирис (лимонен), конзерванс,
боја. Узорак је одговарајући.

%,

3) Узорак за средство за одмашћивање - чишћење површина, са пумпицом, 750т1 Ахе1
8а§га880 или одговарајући - достављен је производ Ахе1 8а§газзо средство за
одмашћивање, 750 мл. Према оригиналној декларацији узорак садржи <5% нејонски
катјонски и анјонски сурфактанте, фосфате и фосфонате. Производ има пумпицу.
Узорак је одговарајући.
4) Узорак за - Средство за чишћење, \УС бапкаг МЕК 700т1 \УС-ОЕЕ или одговарајући
- достављен је призовод \УС Запћаг МЕК. 700т1 \УС-ОЕЕ. Према оригиналној
декларацији узорак садржи <5% нејонских сурфактаната, мирис. Узорак је
одговарајући.
5) Узорак за - Средство за чишћење подова 2/1 Биобел или одговарајуће - достављен је
производ „В 1оВе11 киса“. Према оригиналној декларацији садржи < 5% нејонских
сурфактаната. Узорак је одговарајући.
Понуда понуђача „ОТ НЕМ1ЈА“ Д .0 .0 је благовремена одговарајућа и потпуна.
„8аГе{у 8ћор {1.о.о.“
Прегледом достављених узорака установљено је следеће:
1) Узорак за средство за чишћење стакла са алкохолом 8-10% са пупицом (Мег СНп или
одговарајуће) 750т1 - није достављен је узорак.
2) Узорак за средство за ручно прање судова високо концетнрована течност за
уклањање јаких нечистоћа, оригинално паковање 800т1 Ра1гу или одговарајуће- није
достављен је узорак .
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3) Узорак за средство за одмашћивање - чишћење иовршина, са пумпицом, 750т1 Ахе1
5а§габбо или одговарајући - није достављен узорак.
4) Узорак за - Средство за чишћење, \УС бапћаг МЕК 750т1 \УС-ОЕЕ или одговарајући
-достављен је призовод „О те§а \УС §еГ‘ није достављен узорак.
5) Узорак за - Средство за чишћење подова 2/1 Биобел или одговарајуће - достављен је
производ „В1оВе11 киса“ није достављен узорак.
Одбија се понуда „8аГеЈу 8ћор с!.о.о.“ оцењена као неприхватљива у складу с чланом 3.
Став 1. Тачка 33) ЗЈН, због постојања битних недостатака и то недостатка због ког је
није могуће упоредити са другим понудама.
„В2М Р.О .О “
Прегледом достављених узорака установљено је следеће:
1) Узорак за средство за чишћење стакла са алкохолом 8-10% са пупицом (Мег СНп или
одговарајуће) 750т1 - достављен је узорак, производ Мег СПп. Према оригиналној
декларацији производ садржи 8-10% алкохола. Производ има пумпицу. Из декларације
се може закључити да је производ у складу са траженом техничком спецификацијом.
Узорак је одговарајући.
2) Узорак за средство за ручно прање судова високо концетнрована течност за
уклањање јаких нечистоћа, оригинално паковање 800т1 Рајгу или одговарајућедостављен је узорак производ Раћу 800т1 Према оригиналној декларацији садржи
анјонске сурфактанте 5-15 %, нејонске сурфактанте <5%, мирис (лимонен), конзерванс,
боја. Узорак је одговарајући.
3) Узорак за средство за одмашћивање - чишћење површина, са пумпицом, 750т1 Ахе1
за§га58о или одговарајући - достављен је производ Ахе1 за^газзо средство за
одмашћивање, 750 мл. Према оригиналној декларацији узорак садржи <5% нејонски
катјонски и анјонски сурфактанте, фосфате и фосфонате. Производ има пумпицу.
Узорак је одговарајући.
4) Узорак за - Средство за чишћење, \УС бапћаг МЕК 700т1 \УС-ОЕЕ или одговарајући
- достављен је призовод \УС бапћаг МЕР 700т1 \УС-ОЕЕ. Према оригиналној
декларацији узорак садржи <5% нејонских сурфактаната, мирис. Узорак је
одговарајући.
5) Узорак за - Средство за чишћење подова 2/1 Биобел или одговарајуће - достављен је
производ „В1оВе11 киса“. Према оригиналној декларацији садржи 5% нејонских
сурфактаната. Узорак је одговарајући.
Понуда понуђача „В2М Р.О .О “ је благовремена одговарајућа и потпуна.

„Еко-рпша! с1.о.о.“
Прегледом достављених узорака установљено је следеће:
1) Узорак за средство за чишћење стакла са алкохолом 8-10% са пупицом (Мег СНп или
одговарајуће) 750т1 - достављен је узорак, производ “Еко тиШизо” запремина 750 т1.
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Према декларацији производ садржи 1РА 10%, анјонски РАМ <5%, РН 8-10. Производ
има пумпицу. Из декларације се може закључити да је производ у складу са траженом
техничком спецификацијом. Узорак је одговарајући.
2) Узорак за средство за ручно прање судова високо концетнрована течност за
уклањање јаких нечистоћа, оригинално паковање 800т1 Ра1гу или одговарајућедостављен је узорак производ Рану 800ш1. Према оригиналној декларацији садржи
анјонске сурфактанте 5-15 %, нејонске сурфактанте
<5%, мирис (линалоол),
конзерванс, боја. Узорак је одговарајући.
3) Узорак за средство за одмашћивање - чишћење површина, са пумпицом, 750т1 Ахе1
8а§газ$о или одговарајући - достављен је производ Еко Ро ба§газза1:оге ип1уег8а1е, 750
ш1. Према оригиналној декларацији узорак садржи РАМ <5% 2ћи1Нргорапо1<2,5%
Е^окбПа! а1кПагшп, Ка-а1кеп 8и1Гопа1, Пшопепе РН= 13-14 Производ има пумпицу. Узорак
је одговарајући.
4) Узорак за - Средство за чишћење, \УС башШг МЕК 700ш1 \УС-ОЕЕ или одговарајући
- достављен је призовод \УС бапкаг МЕР 700ш1 \УС-ОЕЕ. Према оригиналној
декларацији узорак садржи <5% нејонских сурфактаната, мирис. Узорак је
одговарајући.
5) Узорак за - Средство за чишћење подова 2/1 Биобел или одговарајуће - достављен је
производ „Еко Еауа Рауа1теШ 1“. Према оригиналној декларацији садржи РАМ=3,5%,
РН=7.5-9.0 Узорак је одговарајући.
Понуда понуђача „Е к о -р п т а ј с!.о.о.“је благовремена одговарајућа и потпуна.

„ВВС РКОМЕТ с!.о.о.“
Прегледом достављених узорака установљено је следеће:
1) Узорак за средство за чишћење стакла са алкохолом 8-10% са пупицом (Мег СПп или
одговарајуће) 750т1 - достављен је узорак, производ Мег СПп. Према оригиналној
декларацији производ садржи 8-10% алкохола. Производ има пумпицу. Из декларације
се може закључити да је производ у складу са траженом техничком спецификацијом.
Узорак је одговарајући.
2) Узорак за средство за ручно прање судова високо концетнрована течност за
уклањање јаких нечистоћа, оригинално паковање 800т1 РаЈгу или одговарајућедостављен је узорак производ Ра1гу 800ш1. Према оригиналној декларацији садржи
анјонске сурфактанте 5-15 %, нејонске сурфактанте <5%, мирис (лимонен), конзерванс,
боја. Узорак је одговарајући.
3) Узорак за средство за одмашћивање - чишћење површина, са пумпицом, 750т1 Ахе1
8а§газзо или одговарајући - достављен је производ Ахе1 за§газзо средство за
одмашћивање, 750 мл. Према оригиналној декларацији узорак садржи <5% нејонски
катјонски и анјонски сурфактанте, фосфате и фосфонате. Производ има пумпицу.
Узорак је одговарајући.
4) Узорак за - Средство за чишћење, \УС бап11аг МЕК 700т1 \УС-ОЕЕ или одговарајући
- достављен је призовод \УС бапћаг МЕК 700ш1 \УС-ОЕЕ. Према оригиналној

декларацији узорак
одговарајући.

садржи

<5%

нејонских

сурфактаната,

мирис.

Узорак

је

5) Узорак за - Средство за чишћење подова 2/1 Биобел или одговарајуће - достављен је
производ „ВшВе11 киса“. Према оригиналној декларацији садржи < 5% нејонских
сурфактаната. Узорак је одговарајући.
Понуда понуђача
Д)
Редни
број
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„В Е С

Други подаци из понуда:
Број иод којим је
понуда заведена
47/106
18.06.2020.
47/107
18.06.2020.
47/108
19.06.2020.
47/109
19.06.2020.
47/110
19.06.2020.

1.
2.
3.
4.
5.

РК.ОМЕТ (!.о.о.“је благовремена одговарајућа и потпуна.

Понуђач

Понуђепа цена у
динарнма
Без ПДВа

Важност
попуде

нлаћање

Рок исноруке

„СТ НЕМ1ЈА“
Д.О.О

524.975,10

40 дана од
отварања

45 дана од
пријема рачуна

1 дан од захтева
наручиоца

8аГе1у 8ћор с1.о.о

753.115,00

30 дана од
отварања

45 дана од
пријема рачуна

5 дана од захтева
наручиоца

„В2М“ Д .0 .0

424.909,00

30 дана од
отварања

45 дана од
пријема рачуна

1 дан од захтева
наручиоца

Еко - р п т а ! (1.0.0.

519.330,00

91 дан од
отварања

45 дана од
пријема рачуна

1 дан од захтева
наручиоца

„ВВС РКОМЕТ"
Б.О.О

430.045,00

30 дана од
отварања

45 дана од
пријема рачуна

5 дана од захтева
наручиоца

Разматрају се понуде које нису одбијене.
Редни
број

Б р о ј под к о ји м је
п онуда завед ен а

1.

47/106
18.06.2020.

2.

47/108
19.06.2020.

3.

47/109
19.06.2020.

4.

47/110
19.06.2020.

П он уђач

П ои уђен а цена у
д н н ар и м а
Без П Д В а

О стварен и
п ондери но
к ри тери јум у

Р ок испоруке

О с тв ар ен и пондери
по кр и тер и ју м у

У купно
остварен нх
пондера

524.975,10

72,84

1 дан од захтева
наручиоца

10

82,84

424.909,00

90

1 дан од захтева
наручиоца

10

100

519.330,00

73,63

1 дан од захтева
наручиоца

10

83,63

430.045,00

88,92

5 дана од захтева
наручиоца

2

90,92

„ст
НЕМ1ЈА“
Д.О.О
„В2М“
Д .0 .0
Еко рпта1
(1.0.0.

„ввс
РКОМЕТ“
0 .0 .0

На основу прегледа и оцене понуда, те броја остварених пондера Комисија
предлаже одговорном лицу да донесе Одлуку о додели уговора којом се уговор
додељује понуђачу В2М 0 .0 .0 Кружни пут 15V, 11309 Лештане, МБ: 17281038, ПИБ:
100023525 по понуди број 47/108 од 19.06.2020.“
На основу свега наведеног и на основу законског овлаћшења одговорно лице донело
одлуку је о додели уговора као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана постављања одлуке на Порталу Управе за јавне
набавке, у складу са чланом 148. И 149. Став 6 Закона о Јавним набавкама. У складу са
чланом 149. Став 1 Закона о јавним набакама Захтев за заштиту права подноси се
наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Београд, 29.06.2020.
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