
 

 

 
Број: 201 

Датум: 28.03.2017. 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 200 од 27.03.2017. 

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 

2/2017, додељују  се следећим  понуђачима: 

 

партија 1 – средства за чишћење  

                     „B2M“ DOO Београд, Мис Ирбијеве 12 

 

партија 2 – средства за одржавање хигијене опреме у кухињи  

          „B2M“ DOO Београд, Мис Ирбијеве 12 

 

партија 3 – средства за дезинфекцију 

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

 

Образложење 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 108 од 28.02.2017. 

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 1.924.658,00  динара 

без ПДВ. 

партија 1- средства за чишћење – процењена вредност 1.129.283,00 динара без ПДВ. 

партија 2- средства за одржавање хигијене опреме у кухињи – процењена вредност 

662.500,00 динара без ПДВ. 

партија 3 – средства за дезинфекцију, процењена вредност 132.875,00  динара без ПДВ. 

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 21.03.2017. године до 09:00 часова, примљено је 6 понуда од 

следећих понуђача: 

Р.бр. Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 

пријема 

понуде 

1. 159 „Мedigo –M“ D.O.O –  

Сремска Митровица  

20.03.2017. 

године 

08:47 

часова 

2. 177 Привредно друштво „Кostem 

trade“D.O.O – Нови  Београд 

21.03.2017. 

године 

08:50 

часова 

3. 178 „B2M“ DOO Beograd  21.03.2017. 

године 

08:51 

часова 

4. 179 „Технобиро-инжењеринг“ доо Нови 

Сад 

21.03.2017. 

године 

08:56 

часова 

5. 180 „Helena Graf“ D.O.O – Зрењанин 21.03.2017. 

године 

08:57 

часова 

6 181 „Helena Graf“ D.O.O – Зрењанин 21.03.2017. 

године 

08:57 

часова 

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. „B2M“ DOO Београд, Мис Ирбијеве 12 

ПИБ: 100023525, Матични број 172810038 

835.325,00 

динара 

1.002.390,00 

динара 

2. „Helena Graf“D.O.O – Зрењанин, Иве Лоле 

Рибара 28, ПИБ: 100652703, Матични број 

08412626 

1.114.860,00 

динара 

1.337.832,00 

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 

656.700,00 

динара 

 

788.040,00 

динара  

 

http://www.domucenika-sm.edu.rs/


 

 

2. „B2M“ DOO Београд, Мис Ирбијеве 12 

ПИБ: 100023525, Матични број 172810038 

503.950,00 

динара  

604.740,00  

динара 

3. „Технобиро-инжењеринг“ доо Нови Сад – 

Нови Сад, Булевар Ослобођења бр. 3, ПИБ: 

102328938, Матични број. 08774897 

572.650,00 

динара  

687.180,00  

динара  

4. „Helena Graf“D.O.O – Зрењанин, Иве Лоле 

Рибара 28, ПИБ: 100652703, Матични број 

08412626 

610.907,00 

динара  

 

733.088,40 

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 

118.084,73 

динара  

141.701,50 

динара  

 

 

Приликом разматрања примљених понуда, рачунском контролом је утврђено од 

стране Комисије за јавне набавке да понуда „Мedigo –M“ D.O.O – Сремска Митровица 

садржи рачунску грешку приликом исказивања цене без ПДВ, тако што је у обрасцу 

понуде и обрасцу структуре цене уписао укупну цену без ПДВ у износу 118.084,73  

динара, уместо 118.066,30 динара, што је утицало на укупну цену са ПДВ, коју је понуђач 

навео у износу од 141.701,50  динара, а требао је да упише износ 141.679,56  динара.   

 Комисија се на основу наведеног обратила писменим путем понуђачу за сагласност 

да се наведена рачунска грешка исправи, а понуђач је дана 27.03.2017. године доставио 

сагласност за исправку рачунске грешке. 

Исправка наведене рачунске грешке је извршена у складу са одредбом члана 93 став 

4 Закона о јавним набавкама. 

Анализирајући примедбе понуђача дате на записник о отварању понуда Комисија за 

јавне набавке је утврдила да се исте не односе на сам поступак отварања понуда.    

Стручном оценом утврђено је од стране Комисије за јавне набавке да понуде 

понуђача испуњавају све обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку јавне 

набавке, те да достављени узорци испуњавају тражене техничке спецификације. 

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. „B2M“ DOO Београд, Мис Ирбијеве 12 

ПИБ: 100023525, Матични број 172810038 

835.325,00 

динара 

1.002.390,00 

динара 

2. „Helena Graf“D.O.O – Зрењанин, Иве Лоле 

Рибара 28, ПИБ: 100652703, Матични број 

08412626 

1.114.860,00 

динара 

1.337.832,00 

динара 

 

 

 

 



 

 

 


