
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број:  1608/1 
Дана: 28.03.2017.год 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама РС, Решења Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки бр.4-00-103/2017 од 14.02.2017.године и члана 23. Статута Дома здравља Бор, 
директор доноси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЈН бр. 16/2016 
 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу и то: 
ПАРТИЈА 1- ENERGOPRODUKT, Иве Андрића 15, Бор, понуда заведена: бр.170 од 12.01.2017.год са 
укупно 78,15 пон 

 
ПАРТИЈА 2 и 3- NATALY DROGERIJA ТR, Благоја Паровића 4/12, Ниш, понуда заведена:бр.174 од 
12.01.2017.год са укупно за партију 2-100 пондера и партију 3-100 пондера 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Наручилац је дана  19.12.2016.године донео Одлуку бр. 8763 о покретању поступка јавне набавке 16/2016 за 
набавку средстава за одржавање хигијене, по партијама, за потребе Дома здравља Бор, за период од 12 
месеци  

  
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 19.12.2016.године и 
објављени на Порталу јавних набавки и сајту установе. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 178 од 19.01.2017.године 
комисија је приступила стручној оцени понуда. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр.1607 од 28.03.2017.године комисија је констатовала следеће: 
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  
Предмет јавне набавке добара: средства за одржавање хигијене, по партијама, за потребе Дома 

здравља Бор, за период од 12 месеци  
 Процењена вредност јавне набавке је укупно 1.500.000,00динара, без ПДВ-а, по партијама; 

Партија 1 –    820.000,00 динара 
Партија 2 –    250.000,00 динара 
Партија 3 –    430.000,00 динара 

Ознака из општег речника набавки: 39830000-производи за чишћење 
 

2. Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку : 
Набавка је превиђена планом јавних набавки Дома здравља Бор за 2016.годину 
 

3. Одступања од плана набавки са образложењем : /// 
4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке: / 
5. У поступку јавне набавке учествовaло je : : 4 понуде. 
6. Основни подаци о понуђачима :  
Р.бр Број  и датум под којим је 

понуда заведена  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Час пријема 

1 154 од 11.01.2017.год MALKER 10:15 
2 170 од 12.01.2017.год ENERGOPRODUKT, Бор  09:00 
3 174 од 12.01.2017.год NATALY DROGERIJA, Ниш 09:50 
4 175 од 12.01.2017.год AGENCIJA HUMANA PLUS BOR 09:54 

 
 
 

7. Неблаговремене понуде: 
 
Р.бр.. Број под којим је понуда 

заведена 
Назив и седиште 

понуђача/шифра понуђача 
Датум 
пријема   

Час 
пријема 



1.  / / / / 
 

8. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
 

Понуда  понуђача: AGENCIJA HUMANA PLUS,  Доктор Миловановића 15/3, Бор заведена бр. 175 од 
12.01.2017.год је НЕПРИХВАТЉИВА из разлога што понуђач није доставио нити један доказ о испуњености 
услова 75. и 76. ЗЈН; средство финансијског обезбеђења-Меницу; фотокопије налепница/фолија/кеса и остале 
амбалаже ...за понуђена добра :Уговор о коришћењу услуга саветника за хемикалије : Сертификат о 
здравственој исправности понуђених добара (партија 3), издат од Института за јавно здравље као и изјаву 
произвођача добара о исправности производа. 

Понуђена цена-понуда горе наведеног понуђача износи: 
Партија 1. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:   694.746,00  динара 
Партија 2. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:   145.530,00 динара 
Партија 3. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:   378.240,00 динара 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (1+2+3):           1.218.516,00 динара 
 

9. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди: / 
 

10. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: / 
 

11. Критеријум за доделу уговора:  
 

12. Критеријум за доделу уговора  је економски најповољнија понуда и то: 
- понуђена цена                                              50 пондера 
- рок плаћања                                                  20 пондера 
- рок испоруке                 30 пондера 
 

13. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
- Комисија је по окончаном поступку отварања понуда уочила рачунску грешку у понуди понуђача 
ENERGOPRODUKT, Бор бр. 170 од 12.01.2017.год а која се односи на следеће: 

У обрасцу понуде за Партију 1. Хемијска средства за одржавање хигијене на позицији 3. "Сапун за 
руке"- јединична цена износи 103,00  динара а укупна цена  износи 171.600,00 динара када се јединична цена 
помножи са годишњом количином од  1320 ком добија се укупна цена од 135.960,00 динара, што указује да је 
дошло до рачунске грешке у исказивању укупне цене за наведену ставку као и на укупну цену за партију 1., 
те иста не износи 771.912,00 динара без ПДВ-а већ 736.272,00 динара без ПДВ-а. У складу са чланом 93. 
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија је захтевала 
исправку рачунске грешке, што је иста и потврђена Сагласношћу бр.305 од 18.01.2017.године  
- Комисија је по окончаном поступку отварања понуда уочила рачунску грешку у понуди понуђача 
MALKER Ћирила и Методија 18/1, Ниш  Број/датум под којим је понуда заведена:154 од 11.01.2017. год а 
која се односи на следеће: 

У обрасцу понуде за Партију 3. Кесе за смеће и убруси  на позицији 3. "Кесе за смеће велике"- 
јединична цена износи 32,72  динара а укупна цена  износи 133.224 динара када се јединична цена 
помножи са годишњом количином од  4200 ком добија се укупна цена од 137.424,00 динара, што указује да 
је дошло до рачунске грешке у исказивању укупне цене за наведену ставку као и на укупну цену за партију 
3., те иста не износи 351.101,4 динара без ПДВ-а већ 355.301,40 динара без ПДВ-а. 

У складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
Комисија је захтевала исправку рачунске грешке, што је иста и потврђена Сагласношћу бр.380 од 
19.01.2017.године  

На основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-
103/2017 од 14.02.2017.године, заведено бр.1245 од 06.03.2017.године, Наручилац је захтевом бр.1245/1 од 
09.03.2017.године од понуђача ENERGOPRODUKT захтевао следеће: 

ДОКАЗ (изјаву, потврду, уверење, решење) од произвођача понуђених добара /овлашћеног 
представника произвођача за територију Републике Србије да за позицију 3, производ има захтевану 
грамажу тражену по основу конкурсне документације; доказ да су понуђени производи у позицији 4. и 
5.,,Mabosept Foam,, произвођача " Mabo "d.o.o. Лесковац сачињени на бази мин. 6% нејонског сурфактанта, 
те да ли поседују мин. 4% површински активне супстанце са катјонским и анјонским групама, као и доказ 
да понуђени производ у позицији 10. " Еко санитар " произвођача " Енергопродукт " д.о.о.Бор има 
техничке карактеристике да служи за чишћење санитарија од каменца и других нечистоћа које не оштећују 
никловане површине, а како је захтевано одредбама предметне конкурсне документације. 



Понуђач ENERGOPRODUKT је доставио дана 15.03.2017.године доказ- Изјаву о средству Еко Санитар 
за позицију 10; дана 16.03.2017.године достављен је доказ-Потврда од компаније Beiersdorf doo Beograd, за 
позицију 3; дана 20.03.2017.године достављен је доказ-Изјава од произвођача Мабо за позицију 4 . и  5. 
Како је именовани Понуђач доставио тражено по основу  Решења Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки бр.4-00-103/2017 од 14.02.2017.године, заведено бр.1245 од 06.03.2017.године, 
Комисија за ЈН. бр. 16/2016 је израдила Извештај о стручној оцени понуда бр.1607 од 28.03.2017.године. 

На основу горе изнетог формира се ранг листа: 
ПАРТИЈА 1 

Назив понуђача Цена без пдв-а Рок плаћања Рок испоруке Укупно.пон 
MALKER 619.597,68 -33,46 90-20пон 130мин.-3,46 пон 56,92 пон
ENERGOPRODUKT 736.272,00-28,15 90-20пон 15 мин.-30 пон 78,15 пон
NATALY DROGERIJA 
ТR 

414.648,00 - 50 90-20пон 1 сат-60мин-7,50 пон 77,50 пон

 
ПАРТИЈА 2 

Назив понуђача Цена без пдв-а Рок плаћања Рок испоруке Укупно.пон 
MALKER 191.017,44-33,93 90-20пон 130мин-13,84пон 67,77
NATALY DROGERIJA 
ТR 

129.660,00-50  90-20пон 1 сат-60мин-30пон 100

 
ПАРТИЈА 3 

Назив понуђача Цена без пдв-а Рок плаћања Рок испоруке Укупно.пон 
MALKER 355.301,40- 40,77 90-20пон 130мин-13,84пон 74,61
NATALY DROGERIJA 
ТR 

289.746,00-50 90-20пон 1 сат-60мин-30пон 100

 
 

14. Понуђач којем се додељује уговор: 
 

ПАРТИЈА 1- ENERGOPRODUKT, Иве Андрића 15, Бор, понуда заведена: бр.170 од 12.01.2017.год са 
укупно 78,15 пон 
ПАРТИЈА 2 и 3- NATALY DROGERIJA ТR, Благоја Паровића 4/12, Ниш, понуда заведена:бр.174 од 
12.01.2017.год са укупно за партију 2-100 пондера и партију 3-100 пондера 
 

15. Подизвођач:  НЕ 
На основу изнетог , одлучено је као у диспозитиву 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 
захтев за зашиту права у року од пет дана од дана објављивања на сајту 
Управе за јавне набавке.Захтев се подноси Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних, а предаје наручиоцу. 
 

Доставити: 
- портал јавних набавки 

      - сајт установе    
       

Дом здравља Бор 

директор 

спец. др мед.  Весна Радосављевић 

 
 

 
 


