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Филозофски факултет у Новом Саду 

Улица др Зорана Ђинђића 2  
Датум: 14.10.2016. године 

Број: 02-509/10  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015, 68/2015),  доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ, СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗГРАДЕ ФИЛОЗОФСКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

(две партије) 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 28/2016   

Уговор се додељује следећем Понуђачу:  „Јуко Хемија“ доо, Бачки Јарак, Улица цара 

Лазара бб, деловодни број понуде: 02-509/6 од 6.10.2016. године. 

Образложење 

Наручилац је дана 21.9.2016. године донео Одлуку број 02-509/2 о покретању поступка 

јавне набавке добара мале вредности, средства за одржавање хигијене зграде Филозофског 

фкултета.                                                                                                                              

Поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, Факултет је упутио позив за учешће 

у поступку и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки Управе за јавне 

набавке Републике Србије и интернет страници Филозофског факултета.                            

Након спроведеног поступка отварања понуде и сачињавања Записника о отварању 

понуде број 02-509/8 од 6.10.2016. године, Комисија је сачинила Извештај о стручној 

оцени понуда број 02-509/9  од 13.10.2016. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:  

1. Датум и време почетка отварања понуда:  

9.10.2016. године  у 10,00  часова у просторијама деканата Факултета. 

2. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Предмет јавне набавке добара мале вредности  представљају средства за одржавање 

хигијене у зграду Филозофског факултета. 

Партија 1: кућна хемија 

Партија 2: баштенска хемија 
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Назив и ознака из општег речника набавки:  

240000 -  хемијски производи.  

Процењена вредност јавне набавке је 750.000,00  динара без обрачунатог ПДВ.  

3. Имена чланова Комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања 

понуда:  

-   Проф. др Оливера Кнежевић Флорић, председник Комисије;  

-  Соња Костовић; члан; 

- Милица Пухача, члан; 

-  Вања Фекић, члан.  

4. Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда: 

-  Љиљана Николић, овлашћени представник понуђача  „Макси Ин“ стр, Нови Сад, 

Темерински пут 53; 

-  Игор Зељковић, овлашћени представник понуђача „Картие 021“ доо, Ветерник, 

Новосадски пут 56; 

- Драгана Грујић, овлашћени представник понуђача „Јуко Хемија“ доо, Бачки Јарак, 

Улица цара Лазара бб. 

5. Имена других присутних лица: -. 

6. Благовремено, односно до  6.10.2016. године до  9,00 часова  запримљене су 3 (три) 

понуде:  

Редни 

број  

Број под којим је 

понуда заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1.  02-509/5 

   

„Макси Ин“ стр, Нови Сад, Темерински 

пут 53 

 

6.10.2016. 8,00 

2.  02-509/6 

   

„Јуко Хемија“ доо, Бачки Јарак, Улица 

цара Лазара бб. 

6.10.2016 8,15 

3.  02-509/7 

   

„Картие 021“ доо, Ветерник, Новосадски 

пут 56 

6.10.2016   8,55 

7. Неблаговремене понуде: нема неблаговремених понуда. 
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8. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на 

који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из 

понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, 

рок важења понуде (и по потреби други подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:  

 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  
„Макси Ин“ стр, Нови Сад, Темерински пут 

53 

 

Број под којим је понуда заведена  02-509/5 од 6.10.2016. 

Начин на који понуђач наступа  самостално 

 Понуђена цена:  

Партија 1 (кућна хемија): 

Укупна цена /збир свих 

јединичних цена исказаних за 55 

артикала из спецификације/ 

 

Партија 2 (баштенска хемија) 

 

 

15.523,33 динара без ПДВ 

18.628,00 динара са ПДВ 

 

нема понуде 

 

Евентуални попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за оцењивање понуде „најнижа понуђена цена“   

 

 

 

 

 

 

 

Достављена 

документација 

 

- Конкурсна документација Наручиоца, каталог  

2.  
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  
„Јуко Хемија“ доо, Бачки Јарак,  

Улица цара Лазара бб. 
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Број под којим је понуда заведена  02-509/6 од 6.10.2016.  

 

Начин на који понуђач наступа  самостално 

 

Понуђена цена: 

Партија 1 (кућна хемија) 

Укупна цена /збир свих 

јединичних цена исказаних за 55 

артикала из спецификације/ 

 

Партија 2 (баштенска хемија) 

Укупна цена /збир свих 

јединичних цена исказаних за 55 

артикала из спецификације/ 

 

 

 

 

15.500,19 динара без ПДВ 

18.600,22 динара са ПДВ 

 

9.142,39 динара без ПДВ 

10.056,62 динара са ПДВ 

  

Евентуални попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за оцењивање понуде „најнижа понуђена цена“  

 

 

Достављена 

документација 

- конкурсна документација Наручиоца, каталог, узорци   

 

3.  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  
„Картије 021“ Ветерник, Новосадски пут 56 

Број под којим је понуда заведена  02-509/7 од 6.10.2016. 

 

Начин на који понуђач наступа  самостално 

 

Понуђена цена: 

Партија 1 (кућна хемија) 

Укупна цена /збир свих 
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јединичних цена исказаних за 55 

артикала из спецификације 

Партија 2 (баштенска хемија) 

 

8.356,00 динара без ПДВ 

10.027,20 динара са ПДВ 

нема понуде 

 

Евентуални попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за оцењивање понуде „најнижа понуђена цена“   

 

 

Достављена 

документација 

- конкурсна документација Наручиоца, каталог, узорци 

 

9. Примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања понуда:  

      Овлашћена представница понуђача „Јуко Хемија“ доо, Бачки Јарак, Улица цара Лазара 

бб, истакла је примедбу на садржај понуде понуђача „Макси Ин“ стр, Нови Сад, 

деловодни број понуде: 02-509/5 од 6.10.2016. године, односно да иста не садржи и узорке 

понуђених артикала. Представница понуђача „Макси Ин“ стр Нови Сад је истакла да је 

тумачећи текст Конкурсне документације Наручиоца, поступила у складу са 

документацијом, односно да је обавеза да достави узорке оног понуђача којем буде 

додељен уговор у поступку јавне набавке. 

10. Поступак отварања понуда завршен  је у 10,20  часова.  

11. Став Комисије за јавне набавке о поднетим понудама:  

Комисија је започела анализу поднете документације прегледом техничке документације 

артикала из понуда понуђача. 

11.1. Понуда понуђача „Картие 021“ доо, Ветерник, Новосадски пут 56, деловодни 

број понуде: 02-509/7 од 6.10.2016. године: 

Комисија је уочила следеће неправилности у пратећој техничкој документацији: 

Артикал 1 – Детерџент за веш, паковање 3 кг – еквивалент Актив или Мерикс;  
Захтевана документација као доказ: сертификат произвођача о квалитету производа, 

извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије, произвођачку 

декларацију. 

Достављено: Безбедносни лист, ревидиран у складу са Правилником о садржају 

безбедносног листа („Сл. гласник РС“ број 100/2011, издат 30.12.2015. године, укупан број 

страна: 15 
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Комисија је увидом у достављен безбедносни лист установила да је од обавезних 15 

страница предметног докумнета, достављено 5 страница (1-5 страница), што достављени 

Безбедносни лист чини некомплетним (неисправним). 

Артикал бр. 12 – Средство за чишчење свих водоперивих површина у домаћинству, 

које се распрши и обрише крпом. 

Понуђач је понудио: средство за суво прање – гел за дезинфекцију и суво прање руку. 

Артикал бр. 21 – Освеживач просторија, електрични – еквивалент AIR WICK 

Документација за наведени артикал  коју је понуђач обавезан да достави у саставу понуде: 

безбедносни лист. 

Понуђач доставио:  Безбедносни лист, ревидиран у складу са Правилником о садржају 

безбедносног листа („Сл.гласник РС“ број 100/11), датум 28.12.2015, укупан број 

страница: 19. 

Приложени безбедносни лист садржи странице 1-5, остале странице до 19 нису 

приложене. 

Артикал бр. 27 – Средство за дезинфекцију руку, 2000 доза на 400 мл пуњења или једна 

доза од 0,2 мл средства за дезинфекцију.Течно средство за дезинфекцију руку се налази 

у паковању прилагођеном за ТЦ држаче сапуна, монтиране у згради Филозофског 

факултета – еквивалент ТЦ спреј од 400 мл. 

Документација за наведени арткал  коју је понуђач обавезан да достави у саставу понуде: 

безбедносни лист, произвођачку спецификацију, Решење о упису у листу биоцидних 

производа при Агенцији за хемикалије, односно Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине. 

Понуђач у саставу понуде није доставио Решење о упису биоцидних производа издато од 

стране Агенције за хемикалије, односно Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине. 

Артикал бр. 53 – Средство за уклањање жваке са тврдих површина на бази 

поморанџе, паковање 6x100 мл – еквивалент Break up. 

Документација за наведени арткал  коју је понуђач обавезан да достави у саставу понуде: 

безбедносни лист. 

Понуђач у саставу понуде није доставио безбедносни лист. 

11.2. Понуда понуђача „Јуко Хемија“ доо, Бачки Јарак,  

Улица цара Лазара бб.“ доо, Ветерник, Новосадски пут 56, деловодни број понуде:  

02-509/7 од 6.10.2016. године 

Достављена документација уредна. 
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11.3. Понуда понуђа „Макси Ин“ стр, Нови Сад, Темерински пут 53, деловодни број 

02-509/5 од 6.10.2016.  

Део пратеће техничке документације је на енглеском језику (документација није 

преведена). 

12. Став Комисије након прегледа Конкурсне документације и понуда понуђача: 

Комисија за јавне набавке Наручиоца  је након темељног прегледа понуда и пратеће 

документације, поступајући у складу са чланом 106 став 2 тачка 2 Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), због битних недостатака, 

одбила  следеће понуде: 

 

1. Понуда понуђача „Макси Ин“ стр, Нови Сад, Темерински пут 53, деловодни број 

понуде: 02-509/5 од 6.10.2016. године, због битних недостатака понуде (техничка 

документација на енглеском језику). 

2. Понуда понуђача „Картие 021“ Ветерник, Новосадски пут 58, деловодни број 

понуде: 02-509/6 од 6.10.2016. године (недостаје део техничке документације, 

прописан као обавезан Конкурсном документацијом Наручиоца). 

Будући да је природа набавке изузетно специфична (хемијска средства за одржавање 

хигијене зграде, потенцијално високог здравственог ризика по раднице Техничке службе 

које раде на пословима одржавању хигијене, као и на сва лица која бораве на Факултету 

(свакодневно 400  запослених и више хиљада студената), Комисија је стала на становиште 

да је захтевана техничка документација неопходни услов да би се  задовољиле све 

превентивне мере везане за безбедност боравка у затвореном простору.  

Из свега горе наведеног, Комисија је понуду понуђача „Јуко Хемија“ доо, Бачки Јарак, 

Улица цара Лазара бб, деловодни број понуде: 02-509/6 од 6.10.2016. године, оценила као 

исправну, одговарајућу и прихватљиву, те предложила одговорном лицу Наручиоца да се 

са наведеним понуђачем закључи уговор у поступку јавне набавке. 
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12. Најповољнији понуђач: 

      Деканица Филозофског факултета прихвата образложени предлог Комисије и за 

најповољнију у предметном поступку јавне набавке одређује понуду Понуђача „Јуко 

Хемија“ доо, Бачки Јарак, Улица цара Лазара бб, деловодни број понуде: 02-509/6 од 

6.10.2016. године  и са истим закључује уговор у поступку јавне набавке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 

840-742221843-57 

број модела 97, позив на број: 50-016. 

Подносилац захтева за заштиту права је 

дужан  да на наведени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу 

од 60.000,00 динара. Рок за подношење 

захтева износи 5 дана од дана уручења 

Одлуке о додели уговора. Захтев 

Републичкој Комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки се предаје 

преко Наручучиоца.  

  

       

   Деканица Филозофског факултета 

              

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш 


