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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), в.д. директора Дома здравља ,,Нови Београд“ улица Булевар маршала 

Толбухина бр.30, Нови Београд, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

за јавну набавку мале вредности  „Куповина материјала за хигијену“, редни број 41/2019  

 

О б р а з л о ж е њ е 

          Наручилац је дана 18.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

мале вредности, заводни број Одлуке 1195/1 - „Куповина материјала за хигијену“, редни број 

41/2019. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда 20.12.2019. 

године на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

          До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело су три понуде. 

           Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда број 1195/11 

од 10.01.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: Добра 

2) Врста наручиоца: здравство 

3) Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке „Куповина материјала за хигијену“ 

Редни број из Плана јавних набавки; Редни број 

јавне набавке 
I-6; 41/2019 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у 

финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у 

финансијском плану наручиоца на позицији Б 

VIII 14 

Назив и ознака из општег речника набавке 

Партија 1  - 33760000 - Тоалетна хартија, 

марамице, пешкири за руке и салвете; - 

19520000 - Производи од пластичних 

маса;Партије 2,3,4,5,6 - 39800000 - 

Производи за чишћење и полирање    

Б
р
.п

ар
ти

је
 

Назив партије 

Назив 

изабраног 

понуђача 

Процењена 

вредност 

јавне 

набавке (без 

ПДВ-а) у 

динарима 

Вредност 

уговора о 

јавној набавци 

(без ПДВ-а) у 

динарима 

Вредност 

уговора о 

јавној 

набавци (са 

ПДВ-ом) у 

динарима 

1 
Папирна галантерија и 

производи од пластике;  
„Kodeks 

sistem“ doo 
2.731.600,00 2.522.500,00 3.027.000,00 

2 

Еколошко средство за 

чишћење подова и тврдих 

површина 

„Kodeks 

sistem“ doo 
540.000,00 522.000,00 626.400,00 

3 
Средства за омекшавање 

и извељивање веша 

„Kodeks 

sistem“ doo 
40.000,00 38.790,00 46.548,00 

4 
Средство за ручно прање 

посуђа 

„Kodeks 

sistem“ doo 
150.000,00 147.000,00 176.400,00 

5 
Средство за скидање 

каменца 
„Kodeks 

sistem“ doo 
104.000,00 96.000,00 115.200,00 

6 
Остали течни и кремасти 

материјал за хигијену 
„Kodeks 

sistem“ doo 
45.860,00 41.560,00 49.872,00 

Укупно: 3.611.460,00 3.367.850,00 4.041.420,00 
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4) Критеријум за оцењивање  понудa за све партије је најнижа понуђена цена 

5) Неблаговремених понуда није било 

6) Укупан број поднетих понуда: три 

Назив/име понуђача и основни подаци понуђача број и датум понуде 

1. „Eko-primat“ doo, Београд,Крњача, Бранка Момировића бр.122, м.бр.07432879 3/499 oд 30.12.2019 

2. „Daxi line“ d.o.o. Браће Вучковића бр. 72, Београд, мат.бр. 21162981 3/500 од 30.12.2019 

3. „Kodeks sistem“ doo, Београд, Стевана Опачића бр.48, мат.бр.20154373   3/501 од 31.12.2019 

 

              Партија 1 - Папирна галантерија и производи од пластике 

Укупан број понуда за партију број 1. – две                    

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 

(за партију 1):  

1. Комисија је установила да понуђач „Daxi line“ d.o.o.  број понуде 3/500 од 30.12.2019. 

године, није доставио Технички лист оверен од стране произвођача и слику понуђеног 

производа за ставку под редним бројем 11 у партији број 1, како је захтевано изменама 

и допунама конкурсне документације у „Упутству понуђачима како да сачине понуду „ 

под тачком 2. Обавезна садржина понуде, подтачка 13. На основу наведеног понуда 

понуђача се одбија као неприхватљива. 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Daxi line“ d.o.o. 2.343.040,00 2.811.648,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђачa Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1.  „Kodeks sistem“ doo 2.522.500,00 

 *Након отварања понуда, понуђач „Daxi line“ d.o.o. је констатовао да узорци понуђача 

„Kodeks sistem“ doo у партији 1 за ставке 1 и 2 нису обележени и не садрже деклерације и да не 

можемо да упоредимо са атестима о здравственој исправности. Комисија је током сачињавања 

извештаја утврдила да је понуђач „Kodeks sistem“ doo обележио понуђене ставке на кутији са 

узорцима, и да се недвосмислено може утврдити којим ставкама у партији 1 припадају 

достављени узорци.  

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

за партију 1, додељује понуђачу  „Kodeks sistem“ d.o.o., Београд, Стевана Опачића бр.48, 

мат.бр.20154373,  број понуде 3/501 од 31.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 2 - Еколошко средство за чишћење подова и тврдих површина 

Укупан број понуда за партију број 2. – једна 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 

(за партију 2):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1. „Kodeks sistem“ doo 522.000,00 

  

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 
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за партију 2, додељује понуђачу  „Kodeks sistem“ d.o.o., Београд, Стевана Опачића бр.48, 

мат.бр.20154373,  број понуде 3/501 од 31.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 3- Средства за омекшавање и извељивање веша 

Укупан број понуда за партију број 3. –две             

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 

(за партију 3):  

 

1. Комисија је изразила сумњу у фалсификовање достављене документације за понуђено 

добро.  Након упоређивања понуда понуђача „Eko-primat“ d.o.o. које су достављене  за 

јавну набавку „Куповина материјала за хигијену“ редни број 39/2018 и 41/2019 за 

партију „Средства за омекшавање и извељивање веша“ у ставци 1, констатовано је да је 

понуђач фалсификовао податке у документу под називом „Сигурносно технички 

подаци“ у делу који доказује да понуђена добра одговарају карактеристикама 

захтеваним у конкурсној документацији. Такође, за ставку под редним бројем 2 је 

понуђено средство против мрља на вешу а захтевано је средство за избељивање рубља, 

средство за бељење на бази активног кисеоника. На основу наведеног понуда понуђача 

се одбија као неприхватљива и неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Eko-primat“ d.o.o. 33.800,00 40.560,00 

 

 Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђачa Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1. „Kodeks sistem“ d.o.o. 38.790,00 

  

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

за партију 3, додељује понуђачу  „Kodeks sistem“ d.o.o., Београд, Стевана Опачића бр.48, 

мат.бр.20154373,  број понуде 3/501 од 31.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 4 - Средство за ручно прање посуђа 

Укупан број понуда за партију број 4. – једна                

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 

(за партију 4):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђачa Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1. „Kodeks sistem“ d.o.o. 147.000,00 

  

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

за партију 4, додељује понуђачу  „Kodeks sistem“ d.o.o., Београд, Стевана Опачића бр.48, 

мат.бр.20154373,  број понуде 3/501 од 31.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 5 - Средство за скидање каменца 

Укупан број понуда за партију број 5. –једна      

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 

(за партију 5):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Kodeks sistem“ doo 96.000,00 

   

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

за партију 5, додељује понуђачу  „Kodeks sistem“ d.o.o., Београд, Стевана Опачића бр.48, 

мат.бр.20154373,  број понуде 3/501 од 31.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

 

Партија 6 - Остали течни и кремасти материјал за хигијену 

Укупан број понуда за партију број 6. –две                

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 

(за партију 7):  

1. Комисија је установила да понуђач „Eko-primat“ d.o.o. број понуде 3/294 од 18.12.2018. 

године, за ставку под редним бројем 1 није понудио добро које је захтевано 

конкурсном документацијом (за чишћење медијапана, универа...).  За  ставку под 

редним бројем 2 није понуђено добро захтеваних карактеристика (ни једна од  

карактеристика понуђеног добра није у скаду са захтеваним). На основу наведеног 

понуда понуђача се одбија као неприхватљива и неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Eko-primat“ d.o.o. 23.500,00 28.200,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђачa Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1. „Kodeks sistem“ d.o.o. 41.560,00 

    

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

за партију 6, додељује понуђачу  „Kodeks sistem“ d.o.o., Београд, Стевана Опачића бр.48, 

мат.бр.20154373,  број понуде 3/501 од 31.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

   

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана 

од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, уговор се може закључити 

и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

         Др Божица Новаковић 


