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Посл.бр. 10-8/16/5 
дана 29.02.2016. године 
 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 За набавку материјала за одржавање хигијене  додељују се уговори о јавној 
набавци следећим понуђачима: 

 
 

Партија бр.1 Средства за хигијену 
 
,, HEMOLUX“ – Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 247.465,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 296.958,00 динара. 
 
 
Партија бр.2 Материјал за хигијену 
 
,, HEMOLUX“ – Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 171.272,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 205.526,40 динара. 
 
 
Партија бр.3  Метле  
 
,,B2M“ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3.000,00 динара. 
 
 
Партија бр.4 ПВЦ артикли 
 
,,HELENA GRAF“ – Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.885,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11.862,00 динара. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 10-
8/16 од 11.02.2016. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 
25.02.2016. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке 
набавка материјала за одржавање хигијене. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 471.368,00 динара 
  

Бр. 
партије 

Назив партије Процењена вредност 

1. Средства за хигијену 220.755,00  

2. Материјал за хигијену 230.544,00 

3. Метле 5.574,00  

4. ПВЦ артикли 14.495,00 

 
Благовремено су у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић Змај’’ запримљене понуде од понуђача  
 

Редни број Назив понуђача 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,EKO – PRIMAT'’ – Бранка Момирова 122, 
Крњача - Београд 

10-8/16/1-2/1 18.02.2016. 09:05 

2. ,,B2M’’ – Мис Ирбијева 12, Београд 

10-8/16/1-2/2 
10-8/16/2-2/1 
10-8/16/3-2/1 
10-8/16/4-2/1 

24.02.2016. 09:40 

3. 
,,HELENA GRAF’’ – Иве Лоле Рибара 28, 

Зрењанин 

10-8/16/1-2/3 
10-8/16/2-2/2 
10-8/16/3-2/2 
10-8/16/4-2/3 

24.06.2016. 11:45 

4. 
,,MEDIUS'' – Четврта Индустријска Зона 

12, Нова Пазова 

10-8/16/1-2/4 
10-8/16/2-2/3 
10-8/16/3-2/3 
10-8/16/4-2/3 

 

24.02.2016. 14:35 

5. 
„HEMOLUX“ – Клајнова 18,23000 
Зрењанин 

  10-8/16/1-2 
10-8/16/2-2/4 
10-8/16/3-2/4 
10-8/16/4-2/4 

25.02.2016. 07:30 

6. „SENA&SANA“ – Новосадска 21,Инђија 10-8/16/6 25.02.2016. 07:40 

7 „GT-HEMIJA“ – Нехруова61/36, Београд 10-8/16/1-2/5 25.02.2016. 7:50 

 
Неблаговремених понуда нема. 
 
Критеријуми за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  

 
Комисија за јавне набавке је дана 29.02.2016. сачинила Извештај о стручној оцени: 
 
 
Понуде понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање понуда:  
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 - Понуђачу ,, EKO – PRIMAT'' – Београд, одбија се понуда за партију бр.1 - Средства за 
хигијену, јер није доставио узорак за ставке 4 и 9, сходно захтевима из обрасца понуде 
конкурсне документације. 
 
 - Понуђачу „SENA&SANA“ – Инђија, одбија се понуда за партију бр.1 - Средства за 
хигијену, јер није доставио узорак за ставке 4 и 9, сходно захтевима из обрасца понуде 
конкурсне документације. 
 
 - Понуђачу ,,MEDIUS'' – Нова Пазова, одбија се понуда за партију бр.2 Материјал за 
хигијену јер није доставио узорак за ставку 11, сходно захтевима из обрасца понуде конкурсне 
документације. 
 
Партија бр.1 Средства за хигијену 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Доставио 
узорке 

1. ,,EKO – PRIMAT'' 199.825,00 239.790,00 60 дана 5 дана НЕ 

2. ,,B2M'' 223.015,00 267.618,00 60 дана 5 дана ДА 

3. ,,HELENA GRAF'' 233.860,00 280.632,00 60 дана 5 дана ДА 

4. ,,MEDIUS'' 648.203,60 777.844,32 60 дана 2 дана ДА 

5. „HEMOLUX“ 247.465,00 296.958,00 60 дана 5 дана ДА 

6. ,,SENA&SANA'' 359.700,00 431.640,00 65 дана 4 дана НЕ 

7. ,,GT-HEMIJA'' 245.895,50 295.084,60 60 дана 5 дана ДА 

 
Комисија за јавне набавке је дана 25.02.2016. и 26.02.2016.године извршила оцену добијених 
узорака и закључила: 
 - Понуђач ,,B2M’’ – Београд, доставио је узора прашка ,,TOTAL SPRING’’ и течни сапун ,,PAN’’. 
Након извршеног тестирања узорака прашка и течног сапуна, установљено је да је прашак 
неодговарајући из разлога што се прашак грудва, пуни је гипса и из тог разлога долази до квара 
машине, док је течни сапун одговарајући. 
  
 - Понуђач ,,HELENA GRAF’’ - Зрењанин, доставио је узорак прашка ,,BIAOKTIV'' и течни сапун 
,,HELA''. Након извршеног тестирања узорака прашка и течног сапуна, установљено је да је 
прашак неодговарајући из разлога што се прашак грудва, пуни је гипса и из тог разлога долази 
до квара машине, док је течни сапун одговарајући. 
 
 
- Понуђач ,,MEDIUS'' – Нова Пазова, доставио је узорак прашка ,,BIAOKTIV'' и течни сапун 
,,LIQUID SOUP''. Након извршеног тестирања узорака прашка и течног сапуна, установљено је 
да је прашак неодговарајући из разлога што се прашак грудва, пуни је гипса и из тог разлога 
долази до квара машине, док је течни сапун одговарајући. 
 
- Понуђач „HEMOLUX“- Зрењанин, доставио је узорак прашка ,,MERIX’’ и течни сапун ,,CLIO 
SOFT’’. Након извршеног тестирања узорака прашка и течног сапуна, установљено је да је 
прашак одговарајућег квалитета, као и течни сапун. 
 
- Понуђач „GT-HEMIJA“ – Београд, доставио је узорак прашка ,,WEST’’ и течни сапун ,,FLORAL’’. 
Након извршеног тестирања узорака прашка и течног сапуна, установљено је да је прашак 
неодговарајући из разлога што се прашак грудва, пуни је гипса и из тог разлога долази до квара 
машине, док је течни сапун одговарајући. 
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Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,, HEMOLUX“ – Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 247.465,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 296.958,00 динара. 
 
 
 
Партија бр. 2 Материјал за хигијену 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Доставио 
узорке 

1. ,,B2M'' 160.430,20 192.516,24 60 дана 5 дана ДА 

2. ,,HELENA GRAF'' 238.119,00 285.742,80 60 дана 5 дана ДА 

3. ,,MEDIUS'' 189.729,35 227.675,22 60 дана 2 дана ДА 

4. „HEMOLUX“ 171.272,00 205.526,40  60 дана 5 дана ДА 

5. „SENA&SANA“ 282.460,00 338.976,00 65 дана 4 дана ДА 

 
- Понуђач ,,B2M’’ – Београд, резервни уложак већих димензије, не одговара по димензијама и 
квалитету. 
  
 - Понуђач ,,HELENA GRAF’’ - Зрењанин, резервни уложак мањих димензије, не одговара по 
димензијама и квалитету. 
 
- Понуђач „HEMOLUX“- Зрењанин, резервни уложци су одговарајућих димензија и квалитета. 
 
- Понуђач „SENA&SANA“ – Инђија, резервни уложци су одговарајућих димензија и квалитета. 
 
 
Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,, HEMOLUX“ – Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 171.272,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 205.526,40 динара. 
 
 
Партија бр.3 Метле 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,B2M'' 2.500,00 3.000,00 60 дана 5 дана 

2. ,,HELENA GRAF'' 4.300,00 5.160,00 60 дана 5 дана 

3. ,,MEDIUS'' 5.474,10 6.568,92 60 дана 2 дана 
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4. ,,HEMOLUX'' 3.000,00 3.600,00 60 дана 5 дана 

5. „SENA&SANA“ 4.500,00 5.400,00 65 дана 4 дана 

 

Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,B2M“ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3.000,00 динара. 
 

 

Партија бр.4 ПВЦ артикли 

 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,B2M'' 11.525,00 13.830,00 60 дана 5 дана 

2. ,,HELENA GRAF'' 9.885,00 11.862,00 60 дана 5 дана 

3. ,,MEDIUS'' 20.678,55 24.814,26 60 дана 2 дана 

4. ,,HEMOLUX'' 10.440,00 12.528,00 60 дана 5 дана 

5. „SENA&SANA“ 13.375,00 16.050,00 65 дана 4 дана 

 
Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,HELENA GRAF“ – Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.885,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11.862,00 динара. 
 
 
 
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана oбјаве на 
Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
                                                                                         Директор 

         Дома здравља 
                                                                                      Др Александар Омеровић 
 
                                                                               ___________________________ 


