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Посл.бр.10-24/18/5 
Дана 04.01.2019.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 услуге - сакупљања, транспорта и третмана медицинског отпада са 
потрошним материјалом за потребе Дома здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'',  додељује се уговор о 
јавној набавци следећем понуђачу: 

 
 
Партија бр.1 Сакупљања, транспорта и третмана медицинског отпада са потрошним 
материјалом индексног броја 180101 – (оштри предмети) 
 
,,REMONDIS MEDISON'' – Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 237.084,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 284.500,80 динара. 
 
 
Партија бр.2  Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом  
индексног броја 180102 – (кесе са крвљу и крвни продукти) 

,,REMONDIS MEDISON'' – Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 419.714,40 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 503.657,28 динара. 
 
 
Партија бр.3  Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом  
индексног броја 180103* - (отпад чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима за 
спречавање инфекције) 

,,REMONDIS MEDISON'' – Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 265.739,40 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 318.887,28 динара. 
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Партија бр.4  Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом  
индексног броја 180104 - (отпад чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима за 
спречавање инфекције – нпр. завоји, гипсеви, постељина, одећа за једнократну употребу и 
пелене) 

,,REMONDIS MEDISON'' – Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 521.827,20 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 626.192,64 динара. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр.10-24/18/1 од 
17.12.2018.године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 28.12.2018.године 
извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке услуге - сакупљања, 
транспорта и третмана медицинског отпада са потрошним материјалом. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 1.460.000,00 динара 
 

Партија 
бр. 

Назив партије 
Процењена 
вредност 

1. 

Сакупљање, транспорт и третман медицинског тпада са потрошним 
материјалом  индексног броја 180101 – (оштри предмети) 

 

240.000,00 

2. 

Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним 
материјалом  индексног броја 180102 – (кесе са крвљу и крвни продукти) 

 

420.000,00 

3. 

Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним 
материјалом  индексног броја 180103* - (отпад чије сакупљање и 
одлагање подлеже посебним захтевима за спречавање инфекције) 

 

270.000,00 

4. 

Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним 
материјалом  индексног броја 180104 - (отпад чије сакупљање и 
одлагање не подлеже посебним захтевима за спречавање инфекције – 
нпр. завоји, гипсеви, постељина, одећа за једнократну употребу и 
пелене) 

 

530.000,00 

  
Благовремено, тј. до дана 28.12.2018. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и 
то по наведеном редоследу:  
  

Ред. 
број Назив понуђача 

Број под 
којим је 
понуда 
заведен 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,REMONDIS MEDISON'' – Др Ђорђа Радића 1, 
Зрењанин 

10-24/18/2-1 27.12.2018. 07:45 

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

Нема понуђача чије су понуде одбијене. 

Комисија за јавне набавке је дана 04.12.2019. сачинила Извештај о стручној оцени: 
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Прихватљиве понуде добављача: 
 
Партија бр.1 Сакупљања, транспорта и третмана медицинског отпада са потрошним 
материјалом индексног броја 180101 – (оштри предмети) 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок испоруке 
амбалажног 
материјала 

Рок важења 
понуде 

1. ,,REMONDIS MEDISON'' 237.084,00 284.500,80 91 дан 1 дан 120 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,REMONDIS MEDISON'' – Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 237.084,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 284.500,80 динара. 
 
 
Партија бр.2  Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом  
индексног броја 180102 – (кесе са крвљу и крвни продукти) 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок испоруке 
амбалажног 
материјала 

Рок важења 
понуде 

1. ,,REMONDIS MEDISON'' 419.714,40 503.657,28 91 дан 1 дан 120 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,REMONDIS MEDISON'' – Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 419.714,40 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 503.657,28 динара. 
 
 
Партија бр.3  Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом  
индексног броја 180103* - (отпад чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима за 
спречавање инфекције) 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок испоруке 
амбалажног 
материјала 

Рок важења 
понуде 

1. ,,REMONDIS MEDISON'' 265.739,40 318.887,28 91 дан 1 дан 120 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,REMONDIS MEDISON'' – Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 265.739,40 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 318.887,28 динара. 
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Партија бр.4  Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом  
индексног броја 180104 - (отпад чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима за 
спречавање инфекције – нпр. завоји, гипсеви, постељина, одећа за једнократну употребу и 
пелене) 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок испоруке 
амбалажног 
материјала 

Рок важења 
понуде 

1. ,,REMONDIS MEDISON'' 521.827,20 626.192,64 91 дан 1 дан 120 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,REMONDIS MEDISON'' – Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 521.827,20 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 626.192,64 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 Снежана Табаковић 
 


