
 
 
 
 
 

Специјална болница за рехабилитацију   Ивањица               
 __________________________________________________  
                                   (назив наручиоца) 

Адреса:13.Септембар 78 

Број одлуке: 552/2 

Датум: 30.05.2016.године 

На основу члана 108.   Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 ; 
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке  бр. 552/1   од 
30.05.2016.год.(датум),ВД директор др Мирослав Поповић(навести надлежни орган 
наручиоца), доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

Специјална болница за рехабилитацију Ивањица (навести назив 
наручиоца), као наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности бр.05/16, Уговор о 
јавној набавци) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ) (предмет јавне набавке) 

додељује:  „Б2М“д.о.о Мис Ирбијева 12 Београд за Партије 1,2,3,5,6 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 10.05.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности бр.461, за јавну набавку СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ) 
обликована  по партијама : 
Партија 1 - Концентрована средства за одржавање хигијене, 

Партија 2 – Средства за машинско прање посуђа, 

Партија 3 – Средства за одржавање хигијене, 

Партија 4 - Папирна галантерија, 

Партија 5 – Помоћни санитарни инвентар, потрошни материјал за одржавање хигијене и амбалажа, 

Партија 6 – Биоразградива средства на бази насцентног кисеоника за хигијену и дезинфекцију 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.05.2016. године објавио позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и  на својој интернет страници.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 5  понуде (навести број 
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 бр.552/1 од 30.05.2016. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци:  

 Предмет јавне набавке:  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ 
БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ) 

 Редни број јавне набавке: 05/16 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):            2.200.000,00 

Партија 1 - Концентрована средства за одржавање хигијене,            130.000,00 

Партија 2 – Средства за машинско прање посуђа,                                  490.000,00 

Партија 3 – Средства за одржавање хигијене,                                         600.000,00 

Партија 4 - Папирна галантерија,                                                                650.000,00 

Партија 5 – Помоћни санитарни инвентар, потрошни материјал за одржавање хигијене и амбалажа, 

                                                                                                                              300.000,00 

Партија 6 – Биоразградива средства на бази насцентног кисеоника за хигијену и дезинфекцију 

                                                                                                                                30.000,00 

2.а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 
Датум и час пријема 

понуде 

аген. за услужне активности 

„ЗЕЛЕНИ ПУТ“   

 

КРАГУЈЕВАЦ 

 

511 19.05.2016 

10.04h 

„PAGOS“  D.O.O. 

BEOGRAD 

512 19.05.2016. 

10.08h 

»GRAPPA« D.O.O. 

BEOGRAD 

516 20.05.2016. 

09.24h 



 
 
 
 
 

„B2M“ D.O.O. 

BEOGRAD 

517 20.05.2016. 

10.35h 

„mg“   d.o.o. 

NOVI  SAD 

519 20.05.2016 

11,40 

 

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

Назив/име понуђача чија је понуда 
одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

аген. за услужне активности 

„ЗЕЛЕНИ ПУТ“   

Партија бр.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђач није доставио  у понуди 

Укупна вредност без ПДВ-а                
Укупна вредност са ПДВ-ом   

 већ само ценовник, 

  АПР(Извод из Агенцје за привредног 
регистра 

и податке о подносиоцу захтева.  

Понуђач није доставио  у понуди 

1. Образац понуде са образцем 

структуре понуђене цене (прилог бр. 

3) 

2. Услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76.  Закона о 
јавним набавкама и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 
(прилог бр. 4) 
 
 3.Модел уговора (прилог бр. 5) 

4. Oбразац изјаве о независној понуди 

(прилог бр. 6) 

5. Oбразац трошкова припреме 

понуде (прилог бр. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

.„Б2М“д.о.о Београд 

Партија бр.4 

Понуђач је доставио  узорке за :  
-убрус за руке сложиви 
- убрус за руке ролна 
-тоалет папир сложиви 
-тоалет папир у боји 
-салвете једнослојне у  белој 
боји 
-салвете двослојне у    зеленој 
боји 
 
Достављени узорци не 
одговарају захтевима и 
потребама ове Установе тачније 
лошег су квалитета. 
 

        543.300,00 

 

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог 
одбијања понуде:  
                                                                                                                                                                                                                   

 

3.Начин примене методологије доделе пондера  

Критеријум за оцењивање понуде је :најнижа понуђена цена  

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом, предност 
ће имати понуда у којој је дат дужи рок плаћања.У случају да је иста цена и рок 
плаћања предност ће имати понуда која има краћи рок испоруке 

а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена): 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. Партија 1.„Б2М“д.о.о Београд 
                113.700,00 динара 

 

2. 
 

Партија 2.„Б2М“д.о.о Београд                  380.330,00 динара 

Партија 2 »GRAPPA« D.O.O. BEOGRAD                  383.520,00 динара 

Партија 2 »mg« D.O.O. Novi   Sad 

 

                 443.200,00 динара 

                                     



 
 
 
 
 

Партија 2  „PAGOS“  D.O.O.BEOGRAD 

 

                  487.980,00   динара 

                        

3 
Партија 3„Б2М“д.о.о Београд 

 

               476.180,00 динара 

 

4 
Партија 5„Б2М“д.о.о Београд 

 

                 211.155,00 динара 

 

5 
Партија 6„Б2М“д.о.о Београд 

 

                   14.500,00 динара 

 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: 

 „Б2М“д.о.о Београд за  партије 1,2,3,5,6 

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:       НЕ 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће извршити подизвођач 

  

 

Партија 1 - Концентрована средства за одржавање хигијене 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):     113.700,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):    136.440,00 

Партија 2 – Средства за машинско прање посуђа 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):      380.330,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):     456.396,00 

Партија 3 – Средства за одржавање хигијене, 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):       476.180,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):      571.416,00 



 
 
 
 
 
Партија 5 – Помоћни санитарни инвентар, потрошни материјал за одржавање 

хигијене и амбалажа, 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):     211.155,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):    253.386,00 

Партија 6 – Биоразградива средства на бази насцентног кисеоника за хигијену и 

дезинфекцију 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):      14.500,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):     17.400,00 

ВД директора др Мирослав Поповић (навести надлежни орган наручиоца) је прихватио 
предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели 
уговора као у изреци ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 
заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки 
 

Надлежни орган 
наручиоца 

 ____________________ 
                                                                                                        ВД  Директор 

                                                                                                    др Мирослав Поповић                                                                 

 
 
Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 

 




