
 
Број: 230 
Датум: 05.04.2016. године 
Сремска Митровица 
              

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 
14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 229 од 05.04.2016. 
године,  директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је донео  
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Уговори о јавној набавци мале вредности добара – средства за одржавање 

хигијене у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, број јавне набавке 
1.1.2/2016, додељују  се следећим  понуђачима: 

партија 1 – средства за чишћење  
                   „Helena Graf“ D.O.O – Зрењанин 

 
партија 2 – средства за одржавање хигијене опреме у кухињи  
                   „Кostem trade“ D.O.O – Нови  Београд  
 
партија 3 – средства за дезинфекцију 
                   „Мedigo –M“ D.O.O – Сремска Митровица 

 
Образложење 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 112 од 29.02.2016. године 
покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара – средства за одржавање 
хигијене за потребе Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици. 
Средства за одржавање хигијене по партијама 
партија 1- средства за чишћење 
партија 2- средства за одржавање хигијене опреме у кухињи 
партија 3 – средства за дезинфекцију 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  
39800000 Производи за чишћење и полирање ,  
398300000 Производи за чишћење,  
24455000 Средства за дезинфекцију 
Укупна процењена вредност  средстава за одржавање хигијене износи 1.217.500,00 динара 
партија 1- средства за чишћење – процењена вредност 671.033,33 динара  



партија 2- средства за одржавање хигијене опреме у кухињи – процењена вредност 
523.000,00 динара 
партија 3 – средства за дезинфекцију, процењена вредност 23.466,67 динара. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
Поступајући по наведеној Одлуци, Комисија за јавне набавке је позив и конкурсну 

документацију објавила на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома ученика средњих 
школа у Сремској Митровици www.domucenika-sm.edu.rs.  
Благовремено, тј. до дана 31.03.2016. године до 09:00 часова, примљена је четири понуде 
од  следећег понуђача: 
Р.бр. Број под 

којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 201 „Medicinski Depo Plus“ D.O.O  - Нови 
Сад, 
 

31.03.2016. 7:30 

2. 202 „Мedigo –M“ D.O.O –  
Сремска Митровица 

31.03.2016. 7:40 

3. 203 „Helena Graf“ D.O.O – Зрењанин 31.03.2016 8:30 

4. 204 Привредно друштво „Кostem 
trade“D.O.O – Нови  Београд 

31.03.2016. 8:40 

Неблаговремених понуда није било. 
 
ЗА ПАРТИЈУ 1  - СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ, понуде су поднели следећи понуђачи: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „Medicinski Depo Plus“ D.O.O  - Нови Сад, 
Димитрија Аврамовића 4А, ПИБ: 100736268, 
Матични број 08767491 

440.915,00 
динара без  

529.098,00 
динара са  

2. „Helena Graf“D.O.O – Зрењанин, Иве Лоле 
Рибара 28, ПИБ: 100652703, Матични број 
08412626 

512.170,00 
динара  

 

614.604,00 
динара  

3. Привредно друштво „Кostem trade“D.O.O – 
Нови  Београд, ПИБ: 20471140, Матични 
број 105837470 

639.975,00 
динара  

 

767.970,00 
динара  

 
 
ЗА ПАРТИЈУ 2- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОПРЕМЕ У КУХИЊИ, 
понуду је поднео следећи понуђач: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Привредно друштво „Кostem trade“D.O.O – 
Нови  Београд, ПИБ: 20471140, Матични 
број 105837470 

 
520.300,00  

динара  

 
624.360,00  

динара  
 
 
 



ЗА ПАРТИЈУ 3 – СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, понуду је  поднео следећи понуђач:  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „Мedigo –M“ D.O.O – Сремска Митровица 
Краља Петра I  бр. 55, ПИБ:100790815, 
Матични број 08738017 

17.560,50 
динара  

 

21.072,60 
динара  

 
 

Након прегледа документације, приликом стручне оцене понуда, утврђено је да понуда 
понуђачa „Medicinski Depo Plus“ D.O.O  - Нови Сад није одговарајућа за партију 1 – 
средства за чишћење, јер понуђени производи у ставкама 11, 15, 31, 42 и 49 не одговарају 
траженим техничким спецификацијама из конкурсне документације, па је самим тим 
њихова понуда неприхватљива. 

- У ставци  11. тражено је средство за полирање росфраја, паковање од 0,5л.,5-15% 
нејонски тензиди, “AXEL INOX“ или одговарајуће, а понуђач је понудио средство у 
паковању 750 мл; 

- У ставци 15. тражено је средство за скидање каменца са <5% не-јонског 
сурфактантског парфема 750 мл., „CILLIT“ или одговарајуће, понуђач је понудио 
средство у паковању од 1 литра; 

- У ставци 31. тражено је Комплет бриско са кофом. (овална кофа од полипропилена 
13-14 л, метални штап дужине 160 цм.+-10%, оцеђивач и бриско са памучним 
улошком тежине 250 грама +-10%, а понуђач је понудио штап дужине 120 цм и 
бриско са памучним улошком тежине 200 грама;  

- У ставци 42. Памучни уложак за бриска-тежине 250 грама +-10%, понуђач је 
доставио памучни уложак за бриска тежине 185 грама; 

- У ставци 49. Партвиш - четка ширине 35 цм +-10%, са металним штапом дужине 
160 цм +-10%, понуђач је доставио Партвиш - четку ширине 29 цм. 

 
Приликом стручне оцене понуда утврђено је и да понуда понуђача „Кostem trade“ 

D.O.O – Нови  Београд није одговарајућа за партију 1 – средства за чишћење јер понуђени 
производи за партију 1 не одговарају траженим техничким спецификацијама из конкурсне 
документације: за ставку 2 и 21. 

 
- У ставци 2. Универзално средство за чишћење подова, оргинално паковање од 1л, 

<5% анјонских површинских материја, нејонских површински материја, “AJAX“ 
или одговарајуће, понуђач је понудио Универзално средство за чишћење подова, 
оргинално паковање од 1л, 5-15% нејонских површинских материја; 

- У ставци 21. Средство за одмашћивање, оргинално паковање 750мл. са 
распршивачем <5% нејонскии, катјонски и анјонски сурфактанти, фосфати и 
фосфонати, течност и активна пена,“CILLIT BANG“ или одговарајуће, понуђач је 
понудио Универзално средство за одмашћивање састава вода, нејонске ПАМ , <5%, 
бутил гликол <5%, натријум хидроксид <5%, На, ЕДТА <5%, мирис, парметол А26.      
 

       У вези са понудом понуђача „Helena Graf“ D.O.O – Зрењанин уочено је код  Партије 1  
Ставка 5 - Освеживач за WC шољу, 60мл дуо-актив, комплет са корпицом, 15-30% 
анјонски серфактанти,<5% нејонски сурфактанти,“BREF“ или одговарајући, да је наведени 
понуђач доставио узорак у паковању од 50мл уз Изјаву произвођача да се понуђени 



производ више не производи у паковању од 60мл, већ у паковању од 50 мл, те је из 
наведеног разлога понуда „Helena Graf“ D.O.O – Зрењанин оцењена као одговарајућа. 
 

На основу примене критеријума најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку 
је рангирала приспеле прихватљиве понуде: 
 
ПАРТИЈА 1  - СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1 „Helena Graf“ D.O.O – Зрењанин, Иве Лоле 
Рибара 28, ПИБ: 100652703, Матични број 
08412626 

512.170,00 
динара  

 

614.604,00 
динара  

 
ПАРТИЈА 2- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОПРЕМЕ У КУХИЊИ 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. Привредно друштво „Кostem trade“D.O.O – 
Нови  Београд, ПИБ: 20471140, Матични 
број 105837470 

 
520.300,00  

динара  

 
624.360,00  

динара  
 
ПАРТИЈА 3 – СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „Мedigo –M“ D.O.O – Сремска Митровица 
Краља Петра I  бр. 55, ПИБ:100790815, 
Матични број 08738017 

17.560,50 
динара  

 

21.072,60 
динара  

 
 

Применом  критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање 
прихватљивих понуда, те је Комисија предлажила директору Дома ученика средњих школа 
у Сремској Митровици да донесе  

 
О Д Л У К У 

 
Уговори о јавној набавци добара – средства за одржавање хигијене за  потребе Дома 

ученика средњих школа у Сремској Митровици, додељују се следећим понуђачима: 
 
партија 1 – средства за чишћење  
                   „Helena Graf“ D.O.O – Зрењанин 

 
партија 2 – средства за одржавање хигијене опреме у кухињи  
                   „Кostem trade“ D.O.O – Нови  Београд  
 
партија 3 – средства за дезинфекцију 
                   „Мedigo –M“ D.O.O – Сремска Митровица 

 



 
 

 
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

              
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 

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

.                                                         
 
 
 
.                                                         

          ЗА НАРУЧИОЦА    
             Дом ученика средњих школа 

             Сремска Митровица                           

                     
                                  

 
   


