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Посл.бр.10-6/18/5 
Дана 17.04.2018. 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’’ –Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 256.740,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 308.088,00 динара. 
 
 
Партија бр. 2 Материјал за хигијену 
 
,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин  
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 116.470,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 139.764,00 динара 
 
Партија бр.3 Метле 
 
,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин  
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4.050,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4.860,00 динара. 
 
 
Партија бр.4 ПВЦ артикли 

 
,,HEMOLUX''– Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 32.615,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 39.138,00 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. 10-6/18/1 од 
15.03.2018. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 30.03.2018.године 
извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра – материјала за 
одржавање хигијене 
 
Процењена вредност јавне набавке: 711.500,00 динара 
 

    Бр. 
партије 

Назив партије Процењена вредност 

1. Средства за хигијену 450.000,00 

2. Материјал за хигијену 200.000,00 

3. Метле 6.500,00 

4. ПВЦ артикли 55.000,00 

 
  
Благовремено, тј. до дана 30.03.2018.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. 
 

,,GT – HEMIJA’’ – Нехруова 61/36, Н. Београд 10-6/18/2-1 26.03.2018. 11:10 

2. ,,HEMOLUX''  - Клајнова улица18, Зрењанин 10-6/18/2-2 28.03.2018. 10:30 

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

Зрењанин 
10-6/18/2-3 29.03.2018. 09:00 

4. 
,,INKO NATIONAL’’ – Густава Крклеца бб, 

Врбас 
10-6/18/2-4 29.03.2018. 09:10 

5. ,,DUOFARMA’’ – Слободна зона, Прибој 10-6/18/2-5 29.03.2018. 09:15 

6. 
,,BBC PROMET’’ – Прва Бранка Момирова 

11д, Београд 
10-6/18/2-6 29.03.2018. 10:00 

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

Уколико су два или више понуђача понудили исту најнижу цену уговор ће бити додељен понуђачу који 
понуди краћи рок испоруке. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који је понудио дужи рок плаћања. Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену, 
исти рок испоруке  и исти рок плаћања, уговор ће бити закључен са понуђачем чија је понуда прва 
запримљена код наручиоца.  
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Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за одбијање понуда: 

 
Партија бр.1 Средства за хигијену 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,GT – HEMIJA’’ 270.450,00 324.540,00 5 дана 60 дана 

,,INKO 
NATIONAL’’ 

263.630,00 316.356,00 5 дана 60 дана 

,,DUOFARMA’’ 255.590,00 306.808,00 4 дана 90 дана 

,,BBC PROMET’’ 211.570,00 253.884,00 5 дана 60 дана 

 
 Сходо узорцима које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији и у накнадном 
захтеву, а понуђачи доставили, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 - Понуђач ,,GT – HEMIJA’’ – Н. Београд је доставио узорак ,, Меgа Маx''’’ прашка за веш који не 
задовољава критеријуме јер нема задовољавајућу јачину у скидању прљавштине,  течност за прање 
судова ,,Omega'' који не задовољава критеријуме, јер слабо скида масноћу са судова  и течност за 
прање руку ,,Omega'' који задовољава критеријуме. 
 - Понуђач ,,INKO NATIONAL’’ – Врбас је доставио узорак ,, Merix – max effect’’’ прашка за веш 
који задовољава критеријуме, течност за прање судова ,,Omega'' који не задовољава критеријуме, јер 
слабо скида масноћу са судова и течност за прање руку ,,Теsa''  који задовољава критеријуме.  
 - Понуђач ,,DUOFARMA’’ – Прибој је доставио узорак ,,Ferix – super aktiv’’’ прашка за веш који 
не задовољава критеријум из разлога што нема задовољавајућу јачину у скидању прљавштине,  
течност за прање судова ,,Duo fresh’ који  задовољава критеријуме и течност за прање руку ,,Duo 
fresh’ који задовољава критеријуме.   
 - Понуђач ,,BBC PROMET’’ - Београд је доставио узорак ,,Aro’’ прашка који не задовољава 
критеријуме из разлога што нема задовољавајућу јачину у скидању прљавштине,   течност за прање 
судова ,,Pur Weiss’’ који  задовољава критеријуме и течност за прање руку ,,Omega'' који задовољава 
критеријуме. 
  
 
Партија бр. 2 Материјал за хигијену 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HEMOLUX'' 154.685,00 185.622,00 5 дана 60 дана 

,,INKO 
NATIONAL’’ 

124.050,00 148.860,00 5 дана 60 дана 

,,BBC PROMET’’ 142.275,00 170.730,00 5 дана 60 дана 

 
Сходо узорцима које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији, а понуђачи доставили, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

- Понуђач ,,HEMOLUX''  - Зрењанин није доставио узорак за ставку број 1  - Гумене рукавице 
док је узорак за ставку број 14  - Резервни уложак за суво и влажно чишћење одговарајући. 

- Понуђач ,,INKO NATIONAL’’ – Врбас је доставио узорак за ставку број 1 Гумене рукавице али 
оне нису задовољавајућег квалитета док је узорак за ставку број 14 -  Резервни уложак за суво и 
влажно чишћење одговарајући. 

- Понуђач ,,BBC PROMET’’ - Београд, је доставио узорак за ставку број 1 - Гумене рукавице 
али оне нису задовољавајућег квалитета док је узорак за ставку број 14 -  Резервни уложак за суво и 
влажно чишћење одговарајући. 
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Комисија за јавне набавке је дана 16.04.2018. сачинила Извештај о стручној оцени: 
 
 
Прихватљиве понуде добављача: 
 
 
Партија бр.1 Средства за хигијену 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HEMOLUX'' 279.790,00 335.748,00 5 дана 60 дана 

,,HELENA GRAF’’ 256.740,00 308.088,00 5 дана 60 дана 

 
Сходо узорцима које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији, а понуђачи доставили, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
- Понуђач ,,HEMOLUX''  - Зрењанин је доставио течност за парање судова ,,Sudo blic’’ који је 
одговарајућег квалитета, узорак ,,Merix – max effect'' прашка који задовољава критеријуме и течности 
за прање руку ,,Tac'' који такође задовољава критеријуме.  
- Понуђач ,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин је доставио узорак ,,Hela’’ течност за прање судова који је 
одговарајућег квалитета, узорак ,,Merix – max effect'' прашка за веш који задовољава критеријуме и 
течност за прање руку ,, Hela – ultra dish'’’ који такође задовољава критеријуме. 
  
С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,HELENA GRAF’’ –Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 256.740,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 308.088,00 динара. 
 
 
Партија бр. 2 Материјал за хигијену 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HELENA GRAF’’ 116.470,00 139.764,00 5 дана 60 дана 

 
Сходо узорцима које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији, а понуђачи доставили, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
- Понуђач ,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин, квалитет понуђених гумених рукавица је одговарајући, као и 
димензије  и квалитет резервног улошка за суво и влажно чишћење. 
С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин  
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 116.470,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 139.764,00 динара. 
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Партија бр.3 Метле 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HEMOLUX'' 4.425,00 5.310,00 5 дана 60 дана 

,,HELENA GRAF’’ 4.050,00 4.860,00 5 дана 60 дана 

,,BBC PROMET’’ 4.050,00 4.860,00 5 дана 60 дана 

   

- Комисија за јавне набавке је констатовала да понуђачи ,,HELENA GRAF’’ –Зрењанин и ,,BBC 
PROMET’’ – Београд имају исту понуђену укупну цену. С обзиром да је резервни критеријум дужина 
рока плаћања а да оба понуђача имају исти рок плаћања, Комисија за јавне набавке је применила 
резервни критеријум, а то је понуда која је прва запримљена код наручиоца. 
С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин  
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4.050,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4.860,00 динара. 
 

 

Партија бр.4 ПВЦ артикли 

 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HEMOLUX'' 32.615,00 39.138,00 5 дана 60 дана 

,,HELENA GRAF’’ 32.825,00 39.390,00 5 дана 60 дана 

,,BBC PROMET’’ 35.570,00 42.648,00 5 дана 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,HEMOLUX''– Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 32.615,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 39.138,00 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 
 


