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Посл.бр.10-9/19/5 
Дана 08.05.2019.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 добра – материјала за одржавање хигијене за потребе Дома здравља 
додељује се уговор о јавној набавци следећим понуђачима: 

 
 
Партија бр.1 Материјал за хигијену 
 
,,B2M’’ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 79.061,60 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 94.873,92 динара. 
 
 
Партија бр. 2 Резервни уложак за МОП 
 
,,B2M’’ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 30.400,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 36.480,00 динара. 
 
 
    Партија бр.3 Гумене рукавице 

 
,,B2M’’ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 38.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 45.600,00 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. 10-9/19/1 од 
08.04.2019. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 19.04.2019.године 
извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра – материјала за 
одржавање хигијене 
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Процењена вредност јавне набавке: 170.000,00 динара 
 

    Бр. 
партије 

Назив партије Процењена вредност 

1. Материјал за хигијену 90.000,00 

2. Резервни уложак за МОП  40.000,00 

3. Гумене рукавице 40.000,00 

 
  
Благовремено, тј. до дана 19.04.2019.год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и 
то по наведеном редоследу:  
  

,,HEMOLUX'' – Клајнова улица бр. 18, Зрењанин; 
Допуна  понуде  

10-9/19/2-1 
10-9/19/2-1-1 

17.04.2019 
18.04.2019. 

07:30 
07:40 

,,HELENA GRAF’’ DOO - Иве Лоле Рибара 28, 
Зрењанин; 

Допуна понуде 

10-9/19/2-2 
10-9/19/2-2-1 

17.04.2019. 
18.04.2019. 

07:35 
07:45 

,,TID IMPULS’’ – Црногорске пролетерске бригаде 
15/1, Крушевац 

10-9/19/2-3 18.04.2019. 07:45 

,,B2M’’ DOO – Кружни пут 15в , Гроцка - Београд 10-9/19/2-4 19.04.2019. 07:20 

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

 

Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за одбијање понуда: 

 
Партија бр. 1 Материјал за хигијену 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HEMOLUX'' 111.531,00 133.837,20 5 дана 90 дана 

 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
-  Понуђач ,,HEMOLUX''- Зрењанин је доставио понуду чија је понуђена цена за партију бр.1 - 
Материјал за хигијену, већа од процењене цене наручиоца, 
 
- Понуђач: ,,TID IMPULS’’- Крушевац – није доставио образац понуде за партију број 1, сходно 
захтевима из конкурсне документације. 
 
Партија бр. 3 Гумене рукавице 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,TID IMPULS’’ 25.080,00 30.096,00 5 дана 90 дана 

 
- Понуђач: ,,TID IMPULS’’- Крушевац – није доставио узорак за партију број 3 - Гумене рукавице, 
сходно захтеву из конкурсне документације. 
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Прихватљиве понуде добављача: 
 
Партија бр. 1 Материјал за хигијену 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

1. ,,HELENA GRAF’’ 88.306,00 105.967,20 5 дана 90 дана 

2. ,,B2M’’ 79.061,60 94.873,92 2 дана 90 дана 

 
 С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,B2M’’ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 79.061,60 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 94.873,92 динара. 
 
 
Партија бр. 2 Резервни уложак за МОП 
 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

Доставили 
узорке 

1. ,,HEMOLUX'' 39.700,00 47.640,00 5 дана 90 дана ДА 

2. ,,HELENA GRAF’’ 28.600,00 34.320,00 5 дана 90 дана ДА 

3. ,,B2M’’ 30.400,00 36.480,00 2 дана 90 дана ДА 

 
- Комисија за јавне набавке је констатовала да су сва три понуђача доставили узорак за партију број 2 
- Резервни уложак за МОП, сходно захтеву из конкурсне документације. 
Дана 22.04.2019. године је започето тестирање узорака, које је завршено 07.05.2019.године и 
констатовано је следеће: 
  Понуђач ,,HEMOLUX'' – Зрењанин је доставио резервни уложак- гладак  ,,Arni L- 400'' који је 
без поставке материјала и тањи је у односу на узорак који је доставио понуђач ,,B2M’’ - Београд. 
Резервни уложак са ресама ,,Salsa'' се најлошије показао у односу на узорке који су доставили 
понуђачи ,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин и ,,B2M’’ - Београд. 
 
Понуђач ,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин је доставио резервни уложак- гладак  ,,Arni L- 400'' који је без 
поставке материјала и тањи је у односу на узорак који је доставио понуђач ,,B2M’’ - Београд. Резервни 
уложак са ресама ,,York'' се показао задовољавајуће. 
 
Понуђач ,,B2M’’ – Београд је доставио резервни уложак- гладак ,,Arni L- 400'' али за разлику од 
резервних уложака које су доставили понуђачи ,,HEMOLUX'' – Зрењанин и ,,HELENA GRAF’’ – 
Зрењанин, има поставку материјала и дебљи је од узорака поменутих понуђача, иако се ради о истом 
моделу, што се рефлектује на квалитет и дуготрајност коришћења. Резервни уложак са ресама ,,York'' 
се показао задовољавајуће. 
 
С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,B2M’’ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 30.400,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 36.480,00 динара. 
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    Партија бр.3 Гумене рукавице 

 

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

Доставили 
узорке 

1. ,,HEMOLUX'' 16.600,00 19.920,00 5 дана 90 дана ДА 

2. ,,HELENA GRAF’’ 40.000,00 48.000,00 5 дана 90 дана ДА 

3. ,,B2M’’ 38.000,00 45.600,00 2 дана 90 дана ДА 

 
Комисија за јавне набавке је констатовала да су сва три понуђача доставили узорак за партију број 3 
– Гумене рукавице, сходно захтеву из конкурсне документације. 
Дана 30.04.2019. године завршено је тестирање узорака и констатовано је следеће: 

Понуђач ,,HEMOLUX'' – Зрењанин је доставио рукавице ,,Starling'' које су се показале као 
неквалитетне, јер су пукле после 2 дана употребе. 

Понуђач ,,HELENA GRAF’’ - Зрењанин је доставио рукавице ,,Bar house'' које су се показале 
као неодговарајуће, јер је једна рукавица пукла после 3 дана употребе, док је друга остала читава. 

Понуђач ,,B2M’’ – Београд је доставио рукавице ,,Vileda'' које су се показале задовољавајуће, 
јер током трајања тестирања нису пукле. 
 
С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,B2M’’ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 38.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 45.600,00 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 Снежана Табаковић 
 


