
 
Број:475/04/ЈН 
Датум: 08.08.2017. 

 
 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 
124/2012,14/15,68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 474/04/ЈН од 
08.08.2017. године, овлашћено лице  Наручиоца доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
о додели  уговора 

ЈН 05/17/ОП 
 

                    Уговор за јавну набавку спроведену у отвореном поступку  за 
подношење понуда - Набавка средстава за одржавање хигјене, по партијама -            
Д О Д Е Љ У Ј Е се: 
- За партију 1– Средства за личну хигијену понуђачу:  INKO NATIONAL”  Д.О.О. 
Врбас , понуда бр.44/17 од 21.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 06,30 часова и заведена под деловодним 
бројем Наручиоца 415/04/ЈН  , која износи: 1.035.259,00 динара без ПДВ-а, 
односно 1.242.310,80 динара са ПДВ-ом. 
- За партију 2– Кухињска средства за хигијену понуђачу: :  “HELENA GRAF“  
Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-1/2017од 18.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН , која износи : 
214.464,00 динара без ПДВ-а, односно 257.356,80 динара са ПДВ-ом. 
За партију 3– Средства за прање веша понуђачу:  “MЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“  
Д.О.О. Нови Сад , понуда бр. 325 од 14.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,48 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 419/04/ЈН , која износи: 1.056.892,00 динара без 
ПДВ-а, односно 1.268.270,40 динара са ПДВ-ом. 
За партију 4- Помоћна средства за одржавање хигјене понуђачу:  “МГ”  Д.О.О. 
Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 20.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН , која износи: 649.460,00 динара без 
ПДВ-а, односно 779.352,00 динара са ПДВ-ом. 
 За партију 5– Концентрована средства за машинско одржавање хигијене 
понуђачу:  “МГ”  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 20.07.2017 године, 
која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и 



заведена под деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН , која 
износи:1.693.800,00 динара без ПДВ-а, односно 2.032.560,00 динара са ПДВ-ом 
- За партију 6– Материјал и делови за колица за одржавање хигијене подова 
понуђачу:  “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-3/2017од 
18.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године 
у 11,30 часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН која 
износи:125.886,00 динара без ПДВ-а, односно 151.063,20 динара са ПДВ-ом. 
 - За партију 7– Хемијска средства за ручно и машинско прање посуђа 
понуђачу:  “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-4/2017од 
18.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године 
у 11,30 часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН  која 
износи:367.550,00 динара без ПДВ-а, односно 441.060,00 динара са ПДВ-ом. 
- За партију 8– Остала средства за одржавање хигијене понуђачу:  “HELENA 
GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-5/2017од 18.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН  која износи:189.420,00 
динара без ПДВ-а, односно 227.304,00 динара са ПДВ-ом. 
     
                    Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца у року од три дана од дана доношења исте. 
         
 

Образложење 
 
                   Наручилац је дана 21.06.2017. године, под бројем 344/04/ЈН донео 
одлуку о покретању отвореног поступка , ради потребе за набавком добара. 

 
1)   Предмет јавне набавке су  добра. 
                     Предмет јавне набавке:  Набавка средстава за одржавање хигјене, по 
партијама   

                                                                                                                        
   Редни број јавне набавке :    05/17/OП 
 

                     Назив и ознака из општег речника набавки: 
- 33700000 производи за личну негу 
-39800000 производи за чишћење и полирање 

  
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 8 (осам) 
понуда. 
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда  бр. 474/04/ЈН од 08.08.2017. године Комисија 
за јавне набавке је констатовала следеће: 
1)   Предмет јавне набавке су  добра. 
                  Предмет јавне набавке: Набавка средстава за одржавање хигјене, по 
партијама. 
                     Јавна набавка је обликована у осам партија. 
             
            2) Процењена вредност јавне набавке:        6.000.000,00 динара без ПДВ-а  

Процењене вредности за партије: 
 



 
Процењене вредности по партијама: 

Редни 
број 
партије 

Н А З И В Процењена 
вредност 

1 Средства за личну хигијену 1.300.000,00 

2 Кухињска средства за хигијену    330.000,00 

3 Средства за прање веша 1.120.000,00 

4 Помоћна средства за одржавање хигијене    650.000,00 

5 Концентрована средства за машинско 
одржавање хигијене 

1.700.000,00 

6 Материјал  и делови за  колица за 
одржавање хигијене подова 

   200.000,00 

7 Хемијска средства за ручно и машинско 
прање посуђа 

   440.000,00 

8 Остала средства за одржавање хигијене    260.000,00 

 УКУПНО: 6.000.000,00 

 
 
                        Набавка је предвиђена у финансијском плану за 2017. годину и плану 
јавних набавки . 
                    
            Економска  класификација -  4268 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 
                        
           3) Евентуалана одступања од плана набавки са образложењем: 
 Нема одступања од плана набавки. 
 
 
            4)Укупан број поднетих понуда:  8 
 

                  Благовремене понуде 
(понуде које су наручиоцу пристигле до 24.07.2017. године 
до 12,00 часова) 

           Неблаговремене понуде 

“INKO NATIONAL”  Д.О.О. Врбас , понуда бр.44/17 од 
21.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 06,30 часова и заведена 
под деловодним бројем Наручиоца 415/04/ЈН 

 

“MULTI COMMERCE”  Д.О.О. Суботица , понуда бр.56-
2017 од 20.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 16,30 часова и заведена 
под деловодним бројем Наручиоца 416/04/ЈН 

 

“ВОЛАН”  Д.О.О. Суботица , понуда бр. 25/17. од 
24.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 10,35 часова и заведена 
под деловодним бројем Наручиоца 417/04/ЈН 

 



  “IBAN“  Д.О.О. Инђија , понуда бр.07-2017 од 20.07.2017 
године, која је запримљена од стране наручиоца 
24.07.2017. године у 10,40 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 418/04/ЈН          
 

 

“MЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“  Д.О.О. Нови Сад , понуда 
бр. 325 од 14.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,48 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 419/04/ЈН 

 

“СОНИ“  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 22/07 од 22.07.2017. 
године, која је запримљена од стране наручиоца 
24.07.2017. године у 10,55 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 420/04/ЈН 

 

“МГ”  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 
20.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и заведена 
под деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН 

 

“HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-
4/2017од 18.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН 

 

 
 
                 5)Критеријум за оцењивање понуде је ”економски најповољнија 
понуда”.Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима 
критеријума: 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 

 
a)     Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и 
цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 80,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Укупна цена која се оцењује, упоређује и бодује 
добија се као збир свих појединачно исказаних цена материјала по јединици 
мере и исказаних цена норма часова по свакој ставци, и то без ПДВ-а.Остале 
понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена (која је утврђена на 
горе поменути начин) подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 80 ,односно пондере ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 

 
        Б) Бодовање понуђеног рока  испоруке  је на следећи начин: 
                      0-1 дан            -   оцена    20 бодова 
           2-3 дана          -   оцена    15 бодова 
           4-7 дана          -   оцена    10 бодова 
           Преко 7 дана   -   оцена     5 бодова 



 
     Након отварања понуда , Комисија  за јавне набавке је извршила 
стручну оцену понуда  и констатовала следеће: 
 
- За партију 1– Средства за личну хигијену : Наручилац је примио четири  
благовремене и одговарајуће  понуде и то понуде понуђача:  “INKO 
NATIONAL”  Д.О.О. Врбас , понуда бр.44/17 од 21.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 06,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 415/04/ЈН , “ВОЛАН”  Д.О.О. 
Суботица , понуда бр. 25/17. од 24.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,35 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 417/04/ЈН, “MЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“  Д.О.О. 
Нови Сад , понуда бр. 325 од 14.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 10,48 часова и заведена под деловодним 
бројем Наручиоца 419/04/ЈН и “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда 
бр.126-4/2017од 18.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 
24.07.2017. године у 11,30 часова и заведена под деловодним бројем 
Наручиоца 422/04/ЈН .   
      Наручилац  је послао захтев понуђачу :  “INKO NATIONAL”  Д.О.О. Врбас ,за 
додатна појашњења . На  основу члана 92. Став 1 . Закона о јавним набавкама, 
наручилац је од понуђача захтевао да се изјасне да ли остају при понуђеној цени 
за добро под редним бројем 19-Бријачи за једнократну употребу са три ножића, у 
оквиру партије 1 – Средства за личну хигијену, а на основу примедбе понуђача 
„“HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин, дате приликом отварања понуда, што је 
констатовано у записнику о отварању понуда, а која се односи на то да је за 
понуђено добро дата неуобичајено ниска цена . Након добијања изјаве  понуђача 
“INKO NATIONAL”  Д.О.О. Врбас да остају при понуђеној цени, Комисија  за јавне 
набавке је извршила стручну оцену понуда  и констатовала следеће: 
 
На основу елемената за рангирање понуда утврђена је следећа ранг листа 
понуђача: 

 

Назив/име понуђача        Цена   Рок испоруке Укупно 

“INKO NATIONAL”  
Д.О.О. Врбас 

    80 пондера 
(1.035.259,00) 

   20  пондера 
( 1 ) дан 

100 пондера 

“ВОЛАН”  Д.О.О. 
Суботица 

79,20 пондера 
(1.038.117,50) 

20 пондера 
(1 дан) 

99,20 пондера 

“HELENA GRAF“  
Д.О.О. Зрењанин 

    73,60 пондера 
(1.120.976,50) 

20 пондера 
1 дан 

93,60 пондера 

“MЕДИЦИНСКИ ДЕПО 
ПЛУС“  Д.О.О. Нови 
Сад 

    71,20 пондера 
(1.152.855,00) 

   20  пондера 
( 1 ) дан 

91,20 пондера 

 
-За партију 2– Кухињска средства за хигијену: Наручилац је примио две  
благовремених и одговарајуће понуде  и то понуде понуђача, “МГ”  Д.О.О. 
Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 20.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН и “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин 
, понуда бр.126-4/2017од 18.07.2017 године, која је запримљена од стране 



наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и заведена под деловодним 
бројем Наручиоца 422/04/ЈН .   
   
На основу елемената за рангирање понуда утврђена је следећа ранг листа 
понуђача: 
 

 

Назив/име понуђача        Цена   Рок испоруке Укупно 

“HELENA GRAF“  
Д.О.О. Зрењанин 

80 пондера 
(214.464,00) 

20  пондера 
( 1 ) дан 

100 пондера 

МГ”  Д.О.О. Нови Сад 
 

52 пондера 
(328.800,00) 

20  пондера 
( 1 ) дан 

72 пондра 

 
      За партију 3– Средства за прање веша: Наручилац је примио осам 
благовремених, одговарајућих понуда и то понуде понуђача:“INKO 
NATIONAL”  Д.О.О. Врбас , понуда бр.44/17 од 21.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 06,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 415/04/ЈН , “MULTI COMMERCE”  
Д.О.О. Суботица , понуда бр.56-2017 од 20.07.2017 године, која је запримљена 
од стране наручиоца 24.07.2017. године у 16,30 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 416/04/ЈН, “ВОЛАН”  Д.О.О. Суботица , понуда 
бр. 25/17. од 24.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 
24.07.2017. године у 10,35 часова и заведена под деловодним бројем 
Наручиоца 417/04/ЈН,  “IBAN“  Д.О.О. Инђија , понуда бр.07-2017 од 20.07.2017 
године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,40 
часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 418/04/ЈН , 
“MЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“  Д.О.О. Нови Сад , понуда бр. 325 од 14.07.2017 
године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,48 
часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 419/04/ЈН, “СОНИ“  
Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 22/07 од 22.07.2017. године, која је запримљена 
од стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,55 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 420/04/ЈН,    “МГ”  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 
120/2017. од 20.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 
24.07.2017. године у 11,20 часова и заведена под деловодним бројем 
Наручиоца 421/04/ЈН и “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-
4/2017од 18.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 
24.07.2017. године у 11,30 часова и заведена под деловодним бројем 
Наручиоца 422/04/ЈН .   
  Комисија је констатовала да за наведену партију , пристигле су четири (4) 
понуде које су неприхватљиве из следећих разлога:   
       

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

 
415/04/ЈН 

“INKO NATIONAL”  
Д.О.О. Врбас 

Понуда наведеног понуђача је 
неприхватљива јер је утврђено  
да понуђени производ под 
редним бројем 1.  Омекшивач -
не задовољава задате 
критеријуме те  није у складу са  



техничким спецификацијама 
(недостаје технички лист 
производа). 
 

416/04/ЈН “MULTI COMMERCE”  
Д.О.О. Суботица 

Понуда наведеног понуђача је 
неприхватљива јер је утврђено  
да понуђени производ под 
редним бројем 1.  Омекшивач -
не задовољава задате 
критеријуме те  није у складу са  
техничким спецификацијама. 
- на основу достављеног узорка 
производ под редним бројем 2 – 
Детерџент за прање веша  не 
задовољава задате критеријуме 
те  није у складу са  техничким 
спецификацијама. 

417/04/ЈН “ВОЛАН”  Д.О.О. 
Суботица 

Понуда наведеног понуђача је 
неприхватљива јер је утврђено  
да понуђени производ под 
редним бројем 1.  Омекшивач -
не задовољава задате 
критеријуме те  није у складу са  
техничким спецификацијама. 
- на основу достављеног узорка 
производ под редним бројем 2 – 
Детерџент за прање веша  не 
задовољава задате критеријуме 
те  није у складу са  техничким 
спецификацијама. 

418/04/ЈН “IBAN“  Д.О.О. 
Инђија 

Понуда наведеног понуђача је 
неприхватљива јер је утврђено  
да понуђени производ под 
редним бројем 1.  Омекшивач -
не задовољава задате 
критеријуме те  није у складу са  
техничким спецификацијама. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу елемената за рангирање понуда утврђена је следећа ранг листа 
понуђача: 

 

Назив/име понуђача        Цена   Рок испоруке Укупно 

“MЕДИЦИНСКИ ДЕПО 
ПЛУС“  Д.О.О. Нови 
Сад 

80 пондера 
(1.056.892,00) 

20 пондера 
1 дан 

100 пондера 

“HELENA GRAF“  
Д.О.О. Зрењанин 

77,60 пондера 
(1.087.927,00) 

20 пондера 
1 дан 

97,60 
пондера 

“МГ”  Д.О.О. Нови 
Сад 
 

75,50 пондера 
(1.119.720,00) 

20 пондера 
1 дан 

95,50 
пондера 

“СОНИ“  Д.О.О. Нови 
Сад, 

75,50 пондера 
(1.119.818,00) 

20 пондера 
1 дан 

95,50 
пондера 

 
За партију 4–Помоћна средства за одржавање хигјене: Наручилац је примио 
једну благовремену, одговарајућу понуду и то понуду понуђача: 
 
“МГ”  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 20.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН 
 
На основу елемената за рангирање понуда утврђена је следећа ранг листа 
понуђача: 

 

Назив/име понуђача        Цена   Рок испоруке Укупно 

“МГ”  Д.О.О. Нови Сад     80 пондера 
 (649.460,00) 

20 пондера 
(1)дан 

100 пондера 

 
          За партију 5– Концентрована средства за машинско одржавање хигијене: 
Наручилац је примио две благовремене и одговарајуће  понуде и то понуду 
понуђача : “МГ”  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 20.07.2017 године, 
која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН 
  и “IBAN“  Д.О.О. Инђија , понуда бр.07-2017 од 20.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,40 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 418/04/ЈН 
Комисија је констатовала да за наведену партију , пристигла је једна (1) 
понуда која е је су неприхватљива из следећих разлога:   
       

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

418/04/ЈН “IBAN“  Д.О.О. 
Инђија 

Понуда наведеног понуђача је 
неприхватљива јер  је утврђено  
из документације која је 
приложена  да недостаје каталог 
производа као и техничке листе 
за сваки од производа.  

 



  
 На основу елемената за рангирање понуда утврђена је следећа ранг листа 
понуђача: 
 

Назив/име понуђача        Цена   Рок испоруке Укупно 

“МГ”  Д.О.О. Нови Сад 80 пондера 
(1.693.800,00) 

20 пондера 
(1)дан 

100 пондера 

                     
За партију 6– Материјал и делови за колица за одржавање хигијене подова 
наручилац је примио шест благовремених, одговарајућих и прихватљивих 
понуда од понуђача :“INKO NATIONAL”  Д.О.О. Врбас , понуда бр.44/17 од 
21.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године 
у 06,30 часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 415/04/ЈН ,  
“ВОЛАН”  Д.О.О. Суботица , понуда бр. 25/17. од 24.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,35 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 417/04/ЈН,  “IBAN“  Д.О.О. Инђија 
, понуда бр.07-2017 од 20.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 10,40 часова и заведена под деловодним 
бројем Наручиоца 418/04/ЈН , “MЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“  Д.О.О. Нови Сад , 
понуда бр. 325 од 14.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 
24.07.2017. године у 10,48 часова и заведена под деловодним бројем 
Наручиоца 419/04/ЈН,     “МГ”  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 
20.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године 
у 11,20 часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН и 
“HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-4/2017од 18.07.2017 године, 
која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН .   
 
На основу елемената за рангирање понуда утврђена је следећа ранг листа 
понуђача: 
 
        

Назив/име понуђача        Цена   Рок испоруке Укупно 

“HELENA GRAF“  
Д.О.О. Зрењанин 

80 пондера 
(125.886,00) 

20 пондера 
(1)дан 

100 пондера 

“MЕДИЦИНСКИ ДЕПО 
ПЛУС“  Д.О.О. Нови 
Сад 

    76,00 пондера 
 (131.880,00) 

20 пондера 
(1)дан 

96,00 пондера 

“ВОЛАН”  Д.О.О. 
Суботица 
 

   54,40 
184.190,00 

20 пондера 
(1)дан 

74,40 пондера 

 
“IBAN“  Д.О.О. Инђија 

 54,40 
185.620,00 

20 пондера 
(1)дан 

74,40 пондера 

“МГ”  Д.О.О. Нови Сад 51,20 пондера 
(198.000,00) 

20 пондера 
(1)дан 

71,20 пондера 

INKO NATIONAL”  
Д.О.О. Врбас 
 

50,40 пондера 
(199.600,00) 

20 пондера 
(1)дан 

70,40 пондера 

                     



За партију 7– Хемијска средства за ручно и машинско прање посуђа 
наручилац је примио шест благовремених и одговарајућих понуда од 
понуђача : :“INKO NATIONAL”  Д.О.О. Врбас , понуда бр.44/17 од 21.07.2017 
године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 06,30 
часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 415/04/ЈН , “MULTI 
COMMERCE”  Д.О.О. Суботица , понуда бр.56-2017 од 20.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 16,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 416/04/ЈН, “ВОЛАН”  Д.О.О. 
Суботица , понуда бр. 25/17. од 24.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,35 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 417/04/ЈН, “MЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“  Д.О.О. 
Нови Сад , понуда бр. 325 од 14.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 10,48 часова и заведена под деловодним 
бројем Наручиоца 419/04/ЈН, “МГ”  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 
20.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године 
у 11,20 часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН и 
“HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-4/2017од 18.07.2017 године, 
која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН .   
 
 
Комисија је констатовала да за наведену партију , пристигле су две (2) понуде 
које су неприхватљиве из следећих разлога:   
 
       

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

416/04/ЈН  “MULTI 
COMMERCE”  Д.О.О. 
Суботица 

Понуда наведеног понуђача је 
неприхватљива јер је понуђена 
вредност од 530.800,00 динара 
изнад процењене вредности  од 
440.000,00 динара за наведену 
партију 

417/04/ЈН “ВОЛАН”  Д.О.О. 
Суботица 
 

Понуда наведеног понуђача је 
неприхватљива јер је понуђена 
вредност од 989.000,00 динара 
изнад процењене вредности  од 
440.000,00 динара за наведену 
партију 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу елемената за рангирање понуда утврђена је следећа ранг листа 
понуђача: 
  

Назив/име понуђача        Цена   Рок испоруке Укупно 

“HELENA GRAF“  
Д.О.О. Зрењанин 

80 пондера 
(367.550,00) 

20 пондера 
(1)дан 

100 пондера 

“MЕДИЦИНСКИ ДЕПО 
ПЛУС“  Д.О.О. Нови 
Сад 

    75,20 пондера 
 (390.300,00) 

20 пондера 
(1)дан 

95,20 пондера 

INKO NATIONAL”  
Д.О.О. Врбас 
 

71,20 пондера 
(411.900,00) 

20 пондера 
(1)дан 

91,20 пондера 

“МГ”  Д.О.О. Нови Сад 67,20 пондера 
(438.250,00) 

20 пондера 
(1)дан 

87,20 пондера 

 
За партију 8– Остала средства за одржавање хигијене наручилац је примио 
четири благовремене и одговарајуће понуде од понуђача : “INKO NATIONAL”  
Д.О.О. Врбас , понуда бр.44/17 од 21.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 06,30 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 415/04/ЈН ,  “ВОЛАН”  Д.О.О. Суботица , 
понуда бр. 25/17. од 24.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 10,35 часова и заведена под деловодним 
бројем Наручиоца 417/04/ЈН, “MЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“  Д.О.О. Нови Сад , 
понуда бр. 325 од 14.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 
24.07.2017. године у 10,48 часова и заведена под деловодним бројем 
Наручиоца 419/04/ЈН  и “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-
4/2017од 18.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 
24.07.2017. године у 11,30 часова и заведена под деловодним бројем 
Наручиоца 422/04/ЈН .   
 
      На основу елемената за рангирање понуда утврђена је следећа ранг листа 
понуђача: 
  

Назив/име понуђача        Цена   Рок испоруке Укупно 

“HELENA GRAF“  
Д.О.О. Зрењанин 

80 пондера 
(189.420,00) 

20 пондера 
(1)дан 

100 пондера 

“MЕДИЦИНСКИ ДЕПО 
ПЛУС“  Д.О.О. Нови 
Сад 

78,40 пондера 
(193.185,00) 

20 пондера 
(1) дан 

98,40 пондера 

“INKO NATIONAL”  
Д.О.О. Врбас 

73,60 пондера 
(206.790,00) 

20 пондера 
(1) дан 

93,60 пондера 

“ВОЛАН”  Д.О.О. 
Суботица 
 
 

58,40 пондера 
(258.850,00) 

20 пондера 
(1) дан 

78,40 пондера 

 
 

    6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
           
 



  Комисија  за јавне набавке је након извршене стручне оцене понуда констатовала 
да је благовремена, одговарајућа  и прихватљива понуда понуђача: 
- За партију 1– Средства за личну хигијену понуђачу: INKO NATIONAL”  Д.О.О. 
Врбас , понуда бр.44/17 од 21.07.2017 године, која је запримљена од стране 
наручиоца 24.07.2017. године у 06,30 часова и заведена под деловодним 
бројем Наручиоца 415/04/ЈН и предложила Наручиоцу  да се истом додели 
уговор о јавној набавци. 
- За партију 2– Кухињска средства за хигијену понуђачу:  “HELENA GRAF“  
Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-1/2017од 18.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН   и предложила 
Наручиоцу  да се истом додели уговор о јавној набавци. 
За партију 3– Средства за прање веша понуђачу:  “MЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“  
Д.О.О. Нови Сад , понуда бр. 325 од 14.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,48 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 419/04/ЈН и предложила Наручиоцу  да се 
истом додели уговор о јавној набавци. 
За партију 4– Помоћна средства за одржавање хигјене понуђачу:  “МГ”  Д.О.О. 
Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 20.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН и предложила Наручиоцу  да се 
истом додели уговор о јавној набавци. 
За партију 5– Концентрована средства за машинско одржавање хигијене 
понуђачу:  “МГ”  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 20.07.2017 године, 
која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН и предложила 
Наручиоцу  да се истом додели уговор о јавној набавци. 
- За партију 6– Материјал и делови за колица за одржавање хигијене подова 
понуђачу:  “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-3/2017од 
18.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године 
у 11,30 часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН    
 и предложила Наручиоцу  да се истом додели уговор о јавној набавци. 
- За партију 7– Хемијска средства за ручно и машинско прање посуђа 
понуђачу:  “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-4/2017од 
18.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године 
у 11,30 часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН   и 
предложила Наручиоцу  да се истом додели уговор о јавној набавци. 
- За партију 8– Остала средства за одржавање хигијене понуђачу: “HELENA 
GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-4/2017од 18.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН   и предложила 
Наручиоцу  да се истом додели уговор о јавној набавци. 
 
7)        Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне 
набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 
донело одлуку о додели уговора   за наведене партије понуђачима :  
 
 - За партију 1– Средства за личну хигијену понуђачу: INKO NATIONAL”  
Д.О.О. Врбас , понуда бр.44/17 од 21.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 06,30 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 415/04/ЈН . 



- За партију 2– Кухињска средства за хигијену понуђачу:  “HELENA GRAF“  
Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-1/2017од 18.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН    
За партију 3– Средства за прање веша понуђачу:  “MЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“  
Д.О.О. Нови Сад , понуда бр. 325 од 14.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 10,48 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 419/04/ЈН  
За партију 4– Помоћна средства за одржавање хигјене понуђачу:  “МГ”  Д.О.О. 
Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 20.07.2017 године, која је запримљена од 
стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и заведена под 
деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН  
За партију 5– Концентрована средства за машинско одржавање хигијене 
понуђачу:  “МГ”  Д.О.О. Нови Сад, понуда бр. 120/2017. од 20.07.2017 године, 
која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,20 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 421/04/ЈН  
- За партију 6– Материјал и делови за колица за одржавање хигијене подова 
понуђачу:  “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-3/2017од 
18.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године 
у 11,30 часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН    
 - За партију 7– Хемијска средства за ручно и машинско прање посуђа 
понуђачу:  “HELENA GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-4/2017од 
18.07.2017 године, која је запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године 
у 11,30 часова и заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН 
- За партију 8– Остала средства за одржавање хигијене понуђачу: “HELENA 
GRAF“  Д.О.О. Зрењанин , понуда бр.126-4/2017од 18.07.2017 године, која је 
запримљена од стране наручиоца 24.07.2017. године у 11,30 часова и 
заведена под деловодним бројем Наручиоца 422/04/ЈН,   чије су понуде 
благовремене, одговарајуће и прихватљиве. 
       
 
 
 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  
поднети захтев за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 
набавкама у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу 
јавних набавки. 

 
                                                                                                 

  Одговорно лице 
 

                                                                                            _______________________ 
                                                                              Петар Балажевић, мастер правник 
                                                                                              Директор установе 
                                          

 

 


