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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. директор 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  19/2020 

 

О б р а з л о ж е њ е 

          Наручилац је дана 10.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности, заводни број Одлуке 527/1 - „Куповина материјала за хигијену“, редни број набавке 

19/2020 

          За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда 17.06.2020. године 

на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

          До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су шест понуда. 

          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 527/9 од 09.07.2020. 

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; 19/2020 

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 
Партије 1,2,3,4,5,6,7,8 - 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 
Детерџент за машинско 

прање веша 

„Kodeks sistem“ 

d.o.o. 
216.000,00 215.900,00 259.080,00 

2 Течни сапун „Б2М“ д.о.о. 60.000,00 59.980,00 71.976,00 

3 
Средство за чишћење и 

одржавање санитарија 

„Master clean 

express“ d.o.o. 
339.000,00 298.800,00 358.560,00 

4 
Средство за уклањање 

масноће и одмашћивање 

„Kodeks sistem“ 

d.o.o. 
120.000,00 119.000,00 142.800,00 

5 
Средство за прање 

стаклених површина 

„GT hemija“ 

d.o.o. 
27.000,00 26.280,00 31.536,00 

6 
Остали чврсти материјал за 

хигијену 

„GT hemija“ 

d.o.o. 
81.000,00 80.791,00 96.949,20 

7 
Филцеви за машинско 

чишћење подова 

„Mp 

international“ 

d.o.o. 

78.000,00 76.365,00 91.638,00 

8 
Средства за машинско 

чишћење подова 

„Mp 

international“ 

d.o.o. 

58.800,00 56.500,00 67.800,00 

Укупно: 979.800,00 933.616,00 1.120.339,20 
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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: шест 

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

1. „Safty shop“ d.o.o. Цара Душана 214, Земун, мат.бр. 21031330 3/150 од 24.06.2020 

2. „Kodeks sistem“ d.o.o., Београд, Стевана Опачића бр.48, мат.бр.20154373   3/153 од 24.06.2020 

3. „B2M” д.о.о. Кружни пут 15в, Гроцка, Београд, мат.бр. 17281038 3/154 од 25.06.2020 

4. „Master clean express“ d.o.o. Јована Мичића 56, Суботица, мат.бр. 20605553 3/155 од 25.06.2020 

5. „GT hemija“ d.o.o. Нехруова 61/36, Нови Београд, мат.бр. 06972403 3/156 од 25.06.2020 

6. „Mp international“ d.o.o. Смедеревска бр.8, Београд, мат.бр. 17459546 3/157 од 25.06.2020 

           

    Партија 1 - Детерџент за машинско прање веша 

Укупан број понуда за партију број 1. – једна                    

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

партију 1):  

 

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. 215.900,00 

   

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 „Куповина 

материјала за хигијену, за партију број 1, додељује„Kodeks sistem“ d.o.o., Београд, Стевана Опачића 

бр.48, мат.бр.20154373,  број понуде 3/153 од 24.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 
Партија 2 - Течни сапун 

Укупан број понуда за партију број 2. – три                 

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

партију 2):  
1. Комисија је установила да понуђач „Safty shop“ d.o.o.  број понуде 3/150 од 24.06.2020. године 

прелази износ процењене вредности за партију 2. Такође понуђач није доставио узорке 

захтеване конкурсном документацијом, као ни извештај о испитивању од овлашћене 

лабораторије и безбедносни лист.  На основу наведеног понуда понуђача „Safty shop“ d.o.o. се 

одбија као неприхватљива. 

 

2. Комисија је установила да понуђач „GT hemija“ d.o.o.  број понуде 3/156 од 25.06.2020. 

године, на основу достављене документације (безбедоносни лист) не испуњава 

карактеристике захтеване конкурсној документацијом. На основу наведеног понуда понуђача 

„GT hemija“ d.o.o. се одбија као неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Safty shop“ d.o.o. 80.000,00 96.000,00 

2. „GT hemija“ d.o.o. 47.800,00 57.360,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Б2М“ д.о.о. 59.980,00 
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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 „Куповина 

материјала за хигијену, за партију број 2, додељује„Б2М” д.о.о. Кружни пут 15в, Гроцка, Београд, 

мат.бр. 17281038,  број понуде 3/154 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 3 - Средство за чишћење и одржавање санитарија 

Укупан број понуда за партију број 3. – пет 

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

партију 3):  

 

1. Комисија је установила да понуђач „Safty shop“ d.o.o.  број понуде 3/150 од 24.06.2020. године 

прелази износ процењене вредности за партију 3. Такође понуђач није доставио следеће: 

важећи сертификат ISO 9001 и ISO 14 001 произвођача, извештај о испитивању од овлашћене 

лабораторије и безбедоносни лист. На основу наведеног понуда понуђача „Safty shop“ d.o.o. 

се одбија као неприхватљива. 

 

2. Комисија је установила да понуђач „Kodeks sistem“ d.o.o.  број понуде 3/153 од 24.06.2020. 

године прелази износ процењене вредности за партију 3, такође није доставио узорке 

захтеване конкурсном документацијом за партију 3 На основу наведеног понуда понуђача 

„Kodeks sistem“ d.o.o. се одбија као неприхватљива. 

 

3. Комисија је установила да понуђач „GT hemija“ d.o.o.  број понуде 3/156 од 25.06.2020. 

године, на основу достављене документације (безбедоносни лист) не испуњава 

карактеристике захтеване конкурсној документацијом. На основу наведеног понуда понуђача 

„GT hemija“ d.o.o. се одбија као неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Safty shop“ d.o.o. 423.000,00 518.400,00 

2.  „Kodeks sistem“ d.o.o.   342.720,00 411.264,00 

3. „GT hemija“ d.o.o. 27.360,00 32.832,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Master clean express“ d.o.o. 298.800,00 

2. „Mp international“ d.o.o. 338.400,00 

  

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 „Куповина 

материјала за хигијену, за партију број 3, додељује„Master clean express“ d.o.o. Јована Мичића 56, 

Суботица, мат.бр. 20605553, број понуде 3/155 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 4- Средство за уклањање масноће и одмашћивање 

Укупан број понуда за партију број 4. –три          

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

партију 4):  

 

1. Комисија је установила да понуђач „Safty shop“ d.o.o.  број понуде 3/150 од 24.06.2020. године 

прелази износ процењене вредности за партију 4. Такође понуђач није доставио документа 

захтевана конкурсном документацијом и то: извештај о испитивању од овлашћене 
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лабораторије или безбедносни лист.  На основу наведеног понуда понуђача „Safty shop“ d.o.o. 

се одбија као неприхватљива. 

 

2. Комисија је установила да понуђач „GT hemija“ d.o.o.  број понуде 3/156 од 25.06.2020. 

године, на основу достављене документације (безбедоносни лист) не испуњава 

карактеристике захтеване конкурсној документацијом. На основу наведеног понуда понуђача 

„GT hemija“ d.o.o. се одбија као неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Safty shop“ d.o.o.   210.000,00 252.000,00 

2. „GT hemija“ d.o.o 31.220,00 37.464,00 

 

 Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Kodeks sistem“ d.o.o. 119.000,00 

  

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 „Куповина 

материјала за хигијену, за партију број 4, додељује„Kodeks sistem“ d.o.o., Београд, Стевана Опачића 

бр.48, мат.бр.20154373, број понуде 3/153 од 24.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 5 - Средство за прање стаклених површина 

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. „GT hemija“ d.o.o. 26.280,00 

  

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 „Куповина 

материјала за хигијену, за партију број 5, додељује„GT hemija“ d.o.o. Нехруова 61/36, Нови Београд, 

мат.бр. 06972403, број понуде 3/156 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 6 - Остали чврсти материјал за хигијену 

Укупан број понуда за партију број 6. –једна       

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

партију 6):  
 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „GT hemija“ d.o.o 80.791,00 

  

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 „Куповина 

материјала за хигијену, за партију број 5, додељује„GT hemija“ d.o.o. Нехруова 61/36, Нови Београд, 

мат.бр. 06972403, број понуде 3/156 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 7 - Филцеви за машинско чишћење подова 

Укупан број понуда за партију број 7. – једна               

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

партију 7): Нема одбијених понуда 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Mp international“ d.o.o. 76.365,00 

   

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 „Куповина 

материјала за хигијену, за партију број 7, додељује„Mp international“ d.o.o. Смедеревска бр.8, Београд, 

мат.бр. 17459546,  број понуде 3/157 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 8 - Средства за машинско чишћење подова 

Укупан број понуда за партију број 8. – једна 

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

партију 8):  
 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Mp international“ d.o.o. 56.500,00 

  

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 „Куповина 

материјала за хигијену, за партију број 8, додељује„Mp international“ d.o.o. Смедеревска бр.8, Београд, 

мат.бр. 17459546,  број понуде 3/157 од 25.06.2020. 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. Уколико је поднешена једна 

понуда уговор се може закључити и пре истека рока, а у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона 

о јавним набавкама. 

 

 

     В.Д. ДИРЕКТОРА 

                 Др Божица Новаковић 


