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Посл.бр.10-7/17/5 
Дана 04.04.2017. 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 добра – материјала за одржавање хигијене за потребе Дома здравља 
додељује се уговор о јавној набавци следећим понуђачима: 

 
 
Партија бр.1 Средства за хигијену 
 
,,HELENA GRAF’’ – Иве Лоле Рибара 28, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 256.900,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 308.280,00 динара. 
 
 
Партија бр. 2 Материјал за хигијену 
 
,,HEMOLUX'' – Клајнова улица 18, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 161.295,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 193.554,00 динара. 
 
 
Партија бр.3 Метле 
 
,,EKO – PRIMAT`` - Цара Душана 65, Земун 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.950,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3.540,00 динара. 
 
 
Партија бр.4 ПВЦ артикли 

 
,,B2M’’ – Мис Ирбијева 12, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 31.660,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 37.992,00 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. 10-7/17/1 од 
06.03.2017. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 23.03.2017.године 
извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра – материјала за 
одржавање хигијене 
 
Процењена вредност јавне набавке: 563.716,90 динара 
 
Комисија је констатовала да је у записнику направљена техничка грешка у виду назива партија. 
Исправан назив партија је наведен у табели која приказује назив партија и процењену вредност          
сваке партије појединачно. 
 

Бр. 
партије 

Назив партије Процењена вредност 

1. Средства за хигијену 265.280,50 

2. Материјал за хигијену 225.495,60 

3. Метле 6.325,00 

4. ПВЦ артикли 66.615,80 

 
  
Благовремено, тј. до дана 23.03.2017. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и 
то по наведеном редоследу:  
  

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,EKO – PRIMAT`` - Цара Душана 65, Земун 
10-7/17/2/1-2/1 
10-7/17/2/3-2/1 

20.03.2017. 08:00 

2. ,,HEMOLUX'' – Клајнова улица 18, Зрењанин 

10-7/17/2/1-2/2 
10-7/17/2/2-2/1 
10-7/17/2/3-2/2 
10-7/17/2/4-2/1 

20.03.2017. 12:20 

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

Зрењанин 

10-7/17/2/1-2/3 
10-7/17/2/2-2/2 
10-7/17/2/3-2/3 
10-7/17/2/4-2/2 

22.03.2017. 07:00 

4. 
„REGUL’' – др Зоре Илић Обрадовић 9, 

Београд 

10-7/17/2/1-2/4 
10-7/17/2/2-2/3 
10-7/17/2/3-2/4 
10-7/17/2/4-2/3 

22.03.2017. 09:05 

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

10-7/17/2/1-2/5 
10-7/17/2/2-2/4 
10-7/17/2/3-2/5 
10-7/17/2/4-2/4 

23.03.2017. 07:25 

 
 
Неблаговремених понуда нема. 
 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  
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Понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање понуда: 

 
Партија бр.1 Средства за хигијену 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

Доставили 
узорке 

1. 
,,EKO – 

PRIMAT`` 
240.545,00 288.654,00 5 дана 60 дана Да 

2. ,,HEMOLUX'' 277.965,00 333.558,00 5 дана 60 дана Да 

3. „REGUL’' 457.794,00 549.352,80 5 дана 60 дана Да 

4. ,,B2M’’ 247.085,00 294.502,00 5 дана 60 дана Да 

 
- Понуђачи ,,HEMOLUX'' – Зрењанин и „REGUL’' - Београд су доставили исправне понуде за партију 
број 1 Средства за хигијену, али је вредност коју су наведени понуђачи доставили, већа од 
процењене вредности наручиоца за дату партију. 
 
Сходо узорцима које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији, а понуђачи доставили, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 - Понуђач ,,EKO – PRIMAT`` - Земун је доставио узорак ,,Мерих’’ прашка за веш који 
задовољава критеријуме и течност за прање руку ,,Omega'' који не задовољава критеријуме, јер 
исушује кожу. 
 - Понуђач ,,B2M’’ – Београд је доставио узорак ,,Рубел’’ прашка за веш који не задовољава 
критеријум из разлога што се прашак грудва и пун је гипса, као и  течност за прање руку ,,Sedef'' који 
такође не задовољава критеријуме, јер  исушује кожу. 
 
 
Партија бр. 2 Материјал за хигијену 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

Доставили 
узорке 

1. 
,,HELENA 

GRAF’’ 
127.837,00 153.404,40 5 дана 60 дана Да 

2. „REGUL’' 188.485,00 226.182,00 5 дана 60 дана Да 

3. ,,B2M’’ 123.312,50 147.975,00 5 дана 60 дана Да 

 
Сходо узорцима које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији, а понуђачи доставили, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
- Понуђач ,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин, димензије резервног улошка за суво и влажно чишћење су 

одговарајуће, док квалитет понуђеног улошка није одговарајући. 
- Понуђач „REGUL’' - Београд, димензије резервног улошка за суво и влажно чишћење су 

одговарајуће, док квалитет понуђеног улошка није одговарајући. 
- Понуђач ,,B2M’’ – Београд, димензије резервног улошка за суво и влажно чишћење су одговарајуће, 
док квалитет понуђеног улошка није одговарајући. 
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Комисија за јавне набавке је дана 03.04.2017. сачинила Извештај о стручној оцени: 
 
 
Прихватљиве понуде добављача: 
 
 
Партија бр.1 Средства за хигијену 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

Доставили 
узорке 

1. 
,,HELENA 

GRAF’’ 
256.900,00 308.280,00 5 дана 60 дана Да 

 
Сходо узорцима које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији, а понуђачи доставили, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
- Понуђач ,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин је доставио узорак ,,Мерих’’ прашка за веш који задовољава 
критеријуме и течност за прање руку ,,Hela’’ који такође задовољава критеријуме, јер садржи у себи 
глицерин. 
  
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,HELENA GRAF’’ – Иве Лоле Рибара 28, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 256.900,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 308.280,00 динара. 
 
 
 
Партија бр. 2 Материјал за хигијену 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

Доставили 
узорке 

1. ,,HEMOLUX'' 161.295,00 193.554,00 5 дана 60 дана Да 

 
Сходо узорцима које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији, а понуђачи доставили, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
- Понуђач  ,,HEMOLUX'' – Зрењанин, димензије резервног улошка за суво и влажно чишћење су 

одговарајуће као и квалитет понуђеног улошка. 
 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,HEMOLUX'' – Клајнова улица 18, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 161.295,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 193.554,00 динара. 
 
 
 
Партија бр.3 Метле 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

1. 
,,EKO – 

PRIMAT`` 
2.950,00 3.540,00 5 дана 60 дана 
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2. ,,HEMOLUX'' 5.520,00 6.624,00 5 дана 60 дана 

3. 
,,HELENA 

GRAF’’ 
5.600,00 6.720,00 5 дана 60 дана 

4 „REGUL’' 3.375,00 4.050,00 5 дана 60 дана 

5. ,,B2M’’ 3.050,00 3.660,00 5 дана 60 дана 

 

С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,EKO – PRIMAT`` - Цара Душана 65, Земун 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.950,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3.540,00 динара. 
 

 

Партија бр.4 ПВЦ артикли 

 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

1. ,,HEMOLUX'' 48.280,00 57.936,00 5 дана 60 дана 

2. 
,,HELENA 

GRAF’’ 
35.740,00 42.888,00 5 дана 60 дана 

3. „REGUL’' 54.500,00 65.400,00 5 дана 60 дана 

4. ,,B2M’’ 31.660,00 37.992,00 5 дана 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,B2M’’ – Мис Ирбијева 12, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 31.660,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 37.992,00 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 
                                                

                                                                              ___________________________ 
        Спец. др мед. Александар Омеровић 
 


