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       Заведено под бројем  04 – 7020 од 27.12.2014. 

 

 

 

 

 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012),  в.д. директор ЈП Завод за уџбенике,  

доноси:  

 

 

О Д Л У К У  

о обустави поступка јавне набавке  

 

 
1) Врста поступка: јавна набавка мале вредности, ЈНМВ 05/2014  

 

2) Врста предмета јавне набавке: добра 

 

3) Предмет јавне набавке: Добра: средства за чишћење, производи за чишћење, тоалетна хартија 

 

4) Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 2.000.000,00 динара на годишњем  нивоу. 

 

5) Шифра из ОРН-а:  337711900 сапуни и (остала хемијска средства за одржавање   хигијене у 

                                             пословном простору)  

                                398300000   производи за чишћење 

                                337610000 тоалетна хартија 

 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда  на Порталу јавних набавки,  http://www. 

portal.ujn.gov.rs/;  на интернет  страници наручиоца,    http:www.zavod.rs/  и   послао 

позив за достављање понуде и конкурсну документацију  на 3 (три ) адресе потенцијалним понуђачима,   дана 12.11.2014. 

године. 

До истека рока за подношење понуда 24.11.2014  на адресу наручиоца приспело је 5 понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај 

о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 04 – 7018 од 27.11. 2014 године, Комисија за јавне набавке је констатовала 

следеће: 

 

Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде  

1.  
САМ ДВ ТРАДЕ  Шпанских бораца 34 А 

Београд 

Није било неблаговремених понуда 

2.  
ДРИМ СТАРТ д.о.о.  Петра Јовановића 12. 

Београд 

 

3.  
ВАМА д.о.о.  Мештровићева 15/10 

Београд 

 

Наручилац ЈП Завод за уџбенике 

 

 

Адреса Обилићев Венац 5 

 

Интернет адреса www. zavod.co.rs 

 

Место Београд 

 

Врста наручиоца Државно јавно предузеће 

 

 . 

http://www/
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4.  
ГТ ХЕМИЈА   Нехруова 61/36 

Нови Београд 

 

5.  Б2М   Мис Ирбијеве 12  Београд  

 
6) Разлог за обуставу поступка и цена без ПДВ-а 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена тих 

понуда 

1.  

САМ ДВ ТРАДЕ  Шпанских бораца 34 А 

Београд 

- Нису  достављени узорци и произвођачке декларације 

- „Модел уговора“ није до краја попуњен 

Битни недостатци  понуде 

5.129,00 

2.  

ДРИМ СТАРТ д.о.о.  Петра Јовановића 

12. 

Београд 

-Није достављена: 

-  потписана  2. техничка спецификација (страна 4 

конкурсне документације) 

-  Нису достављене произвођачке декларације  

- Обрасц: V Понуда 

- „Структура цене са упутством како да се попуни“ и 

прва страна „Модела уговора“ није на обрасцу из 

„конкурсне документације“ (прекуцавано) 

- Модел уговора није до краја попуњен 

4.872,60 

3.  

ВАМА д.о.о.  Мештровићева 15/10 

Београд 

- Нису  достављени узорци и произвођачке    

декларације 

Битни недостататци  понуде 

5.268,60 

4.  
ГТ ХЕМИЈА   Нехруова 61/36 

Нови Београд 

-Нису достављене произвођачке декларације 

Битни недостатци  понуде 

1.270,90 

5.  

Б2М   Мис Ирбијеве 12 

Београд 

Понуђач је доставио: „произвођачке декларације“, 

скениране налепнице са понуђених добара из којих није 

могуће утврдити садржај и порекло и није могуће 

утврдити да потпуно испуњавају захтеве из техничке 

спецификације, нису одговарајуће . 

И  „Декларације“  за папирне убрусе и тоалет папир“ и 

узорци  су  неодговарајуће.  Нису достављени податци о 

производу и произвођачу,  нису хигијенски упаковани. 

Битни недостатци  понуде 

799,20 

 

Комисија за јавну набавку је након детаљног прегледа конкурсне документације,  пристиглих понуда  са доказима и 

узорцима добара констатовала да није пристигла ниједна прихватљива понуда. На основу узорака без ваљаних 

произвођачких декларација  Комисија за јавне набавке није могла да утврди квалитет понуђених добара.  Комисија 

сматра да нису испуњени услови за доделу уговора и предлаже да се обустави поступак јавне набавке, у складу са чланом 

109. Закона о јавним набавкама (Службени гласик РС бр.124/2012). године. 

Планирани термин за понивно спровођење поступка је следећа година. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права из члана 149. став 6 

Закона о јавним набавкама,  у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 

 

Одговорно лице 

 

 

______________ 

                                                                                                                                         

                                                      

 

 

 


