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Посл.бр. 9-7/16/5 
дана 16.05.2016. 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 

 
 
Уговор о јавној набавци за партију бр. 1.дезинфицијенси додељује се понуђачу 
„„EUROMEDICINA“ д.о.о Нови Сад, Лазе Лазаревића бр. 25. 
 
Вредност уговора: 

Без ПДВ-а : 53.210,00 Са ПДВ-ом: 63.852,00 

 
 
Уговор о јавној набавци за партију бр. 2. – остали санитетски материјал неће се доделити с 
обзриом да у поступку јавне набавке није прибављена ни једна понуда. 
. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 9-7/16 
од 08.04. 2016. године и измене одлуке од 22.04.2016. године, , спроведен је отворени поступак 
јавне набавке, те је дана 16.05..2016. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за 
поступак јавне набавке санитетског материјала, који је обликован у две партије. 
 

Процењена вредност јавне набавке 138.000.00  динара 
 
РЕДНИ 

БР. 
НАЗИВ ПАРТИЈЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

1. Дезифицијенси 124.000,00 

2. Остали санитетски материјал 14.000,00 

 
Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној оцени понуда бр. 9-7/16/4 од 

16.05.2016. године према коме следи: 
 
Благовремено, тј. до дана 16.05.2016. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде 

следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:  
 

Редни 
број Назив понуђача 

Број под 
којим је 

заведена 
понуда 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,FLORA KOMERC'' – Рајићева 55, 
Горњи Милановац 

9-7/16/1-2/1 13.05.2016. 07:45 

2. 
,,NOVA GROSIS’’ – Носиоци 
Карађорђеве звезде 21, Ниш 

9-7/16/1-2/2 
 

13.05.2016. 07:55 

3. 
„EUROMEDICINA“ д.о.о- Лазе 

Лазаревића 25, Нови Сад   
9-7/16/1-2/3 

 
16.05.2016. 07:06 

 
Неблаговремених понуда нема. 
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У складу са наведеним Комисија за јавне набавке  Дома здравља приступила је отварању 
пристиглих понуда према реду приспећа: 
 
 Документација понуђача: 
 
Понуђач: ,,FLORA KOMERC'' – Уредна 
 
Понуђач: ,,NOVA GROSIS’’ – Уредна 
 
Понуђач: ,, EUROMEDICINA“ – Уредна 
 
 
 
Партија бр.1 Дезифицијенси 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок испоруке 
Рок важења 

понуде 

1. 
,,FLORA 

KOMERC'' 
98.770,00 118.524,00 60 дана 24 сата 70 дана 

2. ,,NOVA GROSIS’’ 97.640,00 117.168,00 60 дана 1 дан 60 дана 

3. „EUROMEDICINA“ 53.210,00 63.852,00 60 дана 1 дан 60 дана 

 
 
 
Партија бр.2 Остали санитетски материјал 
 
Није поднета ни једна понуда. 
 
 
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
 
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за одабир најповољније понуде,  примењиваће 
се принцип - економски најповољнија понуда, а критеријум за доделу бодова (пондера) су: 
 
Цена---------------------------------------80 бодова (пондера) 
 
Услови плаћања---------------------10 бодова (пондера) 
 
Рок испоруке -------------------------10 бодова (пондера) 
 
  

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА максимално 80 бодова 

 Понуђач са најниже понуђеном вредношћу партије добија максимални број  

Бодова-----------------------------------------------------------------------------80 бодова 
 
Број бодова рачуна се по формули: 
Најнижа понуђена укупна вредност партије x 80  
Укупна вредност партије вреднованог понуђача 
 
 

2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА максимално 10 бодова 

 Понуђачу са најповољнијим условима плаћања, додељује се максимално број  

Бодова------------------------------------------------------------------------------10 бодова 
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(понуђачу се оставља могућност да сам дефинише услове плаћања која нуди. 
Дужину плаћања понуђач исказује у данима.) 
 

 За плаћање до 45 дана број бодова је--------------------------------0 бодова 

 Од 46 до 55 дана број бодова је ----------------------------------------5 бодова 

 Од 56 до 60 дана број бодова је ---------------------------------------10 бодова 

 

3. РОК ИСПОРУКЕ максимално 10 бодова 

 

 Испорука од момента наруџбине до 24 сата------------------------10 бодова 

 Од 24 сата до 48 часова ----------------------------------------------------5 бодова 
 

 Од 48 часова до истека крајњег рока од 5 дана---------------------0 бодова 
 

 
(Понуђач рок испоруке потврђује писменом изјавом датом под пуном 
материјалном и моралном одговорношћу, да ће се поштовати понуђени рок 
испоруке.) 

 
Укупан број бодова (пондера) се добија сабирањем бодова (пондера) добијених по 
напред наведеним критеријумима. 
 
Уколико две или више понуда добију исти број пондера, уговор ће бити додељен понуђачу чија 
је понуда прва заведена код Наручиоца.  
 

Б О Д О В А Њ Е  
Партија 1. Дезифицијенси 
 

Редни 
број 

Понуђач Цена  
Рок 

плаћања 
Рок испоруке 

УКУПНО  
 

1. 
,,FLORA 

KOMERC'' 
43.09 10 10  63.09 

2. ,,NOVA GROSIS’’ 43,59 10 10 63.59 

3. „EUROMEDICINA“ 80 10 10  100 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предлажено је  се директору Дома здравља ,, Др Јован 
Јовановић Змај`` Стара Пазова додела уговора о јавној набавци дезинфицијенаса понуђачу: 
 
„ЕУРОМЕДИЦИНА“ д.о.о Нови Сад. 
Вредност уговора: 
 

Без ПДВ-а : 53.210,00 Са ПДВ-ом: 63.852,00 

 
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана oбјаве 
на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама. 
 
 
                                                                                      Директор 

         Дома здравља 
                                                                                      Др Александар Омеровић 
                                                                              ___________________________ 


