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Посл.бр.107/20/5 
Дана 26.06.2020.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 
 
,,B2M’’ DOO – Кружни пут 15в , Гроцка – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 282.920,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 339.504,00 динара. 
 
 
 
Партија бр. 2 Материјал за хигијену 
 
,,B2M’’ DOO – Кружни пут 15в , Гроцка – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 133.497,20 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 169.020,00 динара. 
 
 
 
Партија бр.3 ПВЦ артикли и метле 

 
,,B2M’’ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 22.785,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 27.342,00 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. 107/20/1 од 
04.06.2020. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 16.06.2020.године 
извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра – материјала за 
одржавање хигијене 
 
Процењена вредност јавне набавке: 650.000,00 динара 
 

    Бр. 
партије 

Назив партије Процењена вредност 

1. Средства за хигијену 459.000,00 

2. Материјал за хигијену 153.000,00 

3. ПВЦ артикли и метле 38.000,00 

 
  
Благовремено, тј. до дана 16.06.2020.год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и 
то по наведеном редоследу:  
  

Редн
и 

број 
Назив понуђача 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

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

107/20/2-1 15.06.2020. 09:30 

2.  ,,HEMOLUX’’ – Клајнова улица 18, Зрењанин 107/20/2-2 15.06.2020. 11:50 

2. 
,,B2M’’ DOO – Кружни пут 15в , Гроцка - 

Београд 
107/20/2-3 16.06.2020. 07:30 

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

Нема понуђача чија су понуде одбијене. 
 
 
 
Прихватљиве понуде добављача: 
 
Партија бр.1 Средства за хигијену 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HELENA GRAF’’ 449.600,00 539.520,00 5 дана 90 дана 

 
Сходо узорцима које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији, а понуђач доставио, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
- Понуђач ,,HELENA GRAF’’ – Зрењанин је доставио узораке који су задовољавајући за све ставке и 
који по саставу одговарају траженом у техничкој спецификацији. 
 
- Ставка  2 – течност за прање санитара ,,WC Sanitar''  5л - одговарајуће (квалитетно пере и лепо 
мирише) 
- Ставка 3  - течност за прање посуђа ,,Hela - Dish''  5л – одговарајуће (квалитетно пере и лако се 
изапира) 
- Ставка 4  - омекшивач ,,Bohor’’ 950мл – одговарајуће (изузетна мекоћа веша и дуготрајан мирис) 
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- Ставка 7 – течност за прање прозора без распршивача ,,Helа'' – одговарајуће (има сјај после 
наношења и брисања прозора) 
- Ставка 8 – течни сапун са глицерином ,,Helа'' 5л – неодговарајући, јер је сувише редак, цури из 
дозера а такође и исушује кожу. 
- Ставка 9 – течни вим ,,Helа'' – неодговарајући јер се брзо сталожи и није ефикасан. 
- Ставка 10 – Средство за пречишћавањње цевовода  - одговарајуће 
- Ставка 12 – прашак за веш ,,Merix'' - одговарајуће 
- Ставка 13 – вц освеживач у куглицама ,,Bref'' - одговарајуће 
- Ставка 14 – тоалетни папир ,,Perfex cotton like  Premiu white Baby Powder' – одговарајуће 

-  Ставка 15 -  сложиви убруси за руке  - одговарајући 
 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HEMOLUX’’ 295.290,00 354.348,00 3 дана 90 дана 

 
 
- Ставка  2 – течност за прање санитара ,,Tac''  5л – неодговарајући јер слабо пере и има јако 
непријатан мирис. 
- Ставка 3  - течност за прање посуђа ,,Tac''  5л – неодговарајуће јер је прејако за руке 
- Ставка 4  - омекшивач ,,Tac'' 1 л – неодговарајуће јер непостиже се мекоћа веша и нема дуготрајан 
мирис. 
- Ставка 7 – течност за прање прозора без распршивача ,, Tac '' – одговарајуће (има сјај после 
наношења и брисања прозора) 
- Ставка 8 – течни сапун са глицерином ,,Clio Soft' 5л – неодговарајући, јер исушује кожу 
- Ставка 9 – течни вим ,,Glanc'' – неодговарајући јер је јако течан и слабо пере 
- Ставка 10 – Средство за пречишћавањње цевовода  - одговарајуће 
- Ставка 12 – прашак за веш ,,Merix'' - одговарајуће 
- Ставка 13 – вц освеживач у куглицама ,,Bref'' - одговарајуће 
- Ставка 14 – тоалетни папир ,,Celux’’ – квалитет и дебљина папира је мањег квалитета од траженог ,,Perfex 

cotton like  Premiu white Baby Powder'. 
-  Ставка 15 -  сложиви убруси за руке  ,,Celux’’ - одговарајући 
 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,B2M’’ 282.920,00 339.504,00 5 дана 90 дана 

 
 
- Ставка  2 – течност за прање санитара ,,WC Sanit''  5л – одговарајуће (квалитетно пере и лепо 
мирише) 
- Ставка 3  - течност за прање посуђа ,,Perla''  5л – одговарајуће (квалитетно пере, лепо мирише и 
лако се изапира) 
- Ставка 4  - омекшивач ,,Ornel’’ 1л – одговарајуће (задовољавајућа мекоћа веша и леп дуготрајан  
мирис) 
- Ставка 7 – течност за прање прозора без распршивача ,,Glass Cleaner'' – одговарајуће (нема мириса, 
има сјај после наношења и брисања прозора) 
- Ставка 8 – течни сапун са глицерином ,,Perila''  Sedef 5л – одговарајући (није редак, и не исушује 
кожу) 
- Ставка 9 – течни вим ,,Omega'' –одговарајући (добро пере, лепо мирише и лако се изапира). 
- Ставка 10 – Средство за пречишћавање цевовода  - одговарајуће 
- Ставка 12 – прашак за веш ,,Merix'' - одговарајуће 
- Ставка 13 – вц освеживач у куглицама ,,Bref'' - одговарајуће 
- Ставка 14 – тоалетни папир ,,Perfex cotton like  Premiu white Baby Powder' – одговарајуће 

-  Ставка 15 -  сложиви убруси за руке  ,,Brekpro- одговарајући 
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 С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,B2M’’ DOO – Кружни пут 15в , Гроцка – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 282.920,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 339.504,00 динара. 
 
 
 
Партија бр. 2 Материјал за хигијену 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HEMOLUX’’ 140.850,00 169.020,00 3 дана 90 дана 

 
- Ставка  9 – Резервни уложак за суво и влажно чишћење (МОП), навлака  димензије папучице(10,5*39,5) – 
,,Arni L- 400'' одговарајуће  
- Ставка 10  - Резервни уложак за суво и влажно чишћење (МОП), навлака  димензије папучице(10,5*39,5) са 

ресама ,,York''   – одговарајуће  
- Ставка 15  - Гумене рукавице  ,,Starling'' – неодговарајуће (танке су и пукле су после другог дана) 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,B2M’’ 133.497,20 160.196,64 5 дана 90 дана 

 
- Ставка  9 – Резервни уложак за суво и влажно чишћење (МОП), навлака  димензије папучице(10,5*39,5) – 
,,Arni L- 400'' одговарајуће  
- Ставка 10  - Резервни уложак за суво и влажно чишћење (МОП), навлака  димензије папучице(10,5*39,5) са 

ресама ,,York'' – одговарајуће  
- Ставка 15  - Гумене рукавице  ,,Vileda' – одговарајуће (чврсте - јаке и дуготрајне) 
 
С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,B2M’’ DOO – Кружни пут 15в , Гроцка – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 133.497,20 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 169.020,00 динара. 
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Партија бр.3 ПВЦ артикли и метле 

 

ПОНУЂАЧ 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок 
плаћања 

,,HEMOLUX’’ 34.165,00 40.998,00 3 дана 90 дана 

,,B2M’’ 22.785,00 27.342,00 5 дана 90 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна, предложено је директору Дома здравља закључење уговора 
о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,B2M’’ DOO – Кружни пут 15в , Гроцка – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 22.785,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 27.342,00 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 
 


