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Наручилац 

Дом здравља Прокупље 

 
Адреса 

Ћирила и Методија бр 4 

 
Место 

Прокупље 

 
Број одлуке 

50. 

 
Датум 

01.04.2019. године 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,Сл.гласник РС“, бр. 124/12  14/15 и 

68/15) Директор Дома здравља Прокупље доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

 Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу : 

     За Партије:I,II,III, IV и V. 

     “Nataly drogeria“ ТР -Niš 
     Бр. Понуде  45. од  25.03.2019.године 
 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана  01.03.2019.год. донео Одлуку бр. 16  о покретању поступка Ј.Н 

мале вредности 1.7./2019. Јавна набавка добра ––  Средства за хигијену и амабалаже за 

медицински отпад   за  2019.годину  на период  од  12 месеци  . 

 Наручилац је дана  12.03.2019.године објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2(две) понуде. 

   Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

Врста поступка: Набавка мале вредности- Ј.Н. 1.7./2019. 

 Врста предмета јавне набавке: добра 

Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

 

Предмет јавне набавке 

 Број јавне набавке 

 

Средства за хигијену и амбалажа за 

медицински отпад. јавне набавке бр. 

1.7./2019. 

Број јавне набавке 1.7./2019.  

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а)   900.000,00  

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 828.950,00 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 994.740,00 

 

  Процењена вредност набавке: 900.000,00 дин  без Пдв-а 

Евентуална одступања  од плана набавки са образложењем 

Спроведен је  Отворени поступак  јавне набавке како је првобитно ова набака и 

планирана у плану набавке . 

Наручилац је самостално спровео ову набавку ,односно није је спровео  са другим 

наручиоцима 

  Укупан број поднетих понуда:  2 

 

 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1 
DEMOS – Beograd 

/ 

2 
NATALY DROGERIJA-Niš 

/ 

 

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

понуђена цена:  

Број под 

којим је 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде Понуђена 

цена 
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понуда 

заведена 
43. DEMOS – Beograd су у НАПОМЕНИ: 

-партија 5 
287.920,00 

 

НАПОМЕНА:  

Комисија је приликом оцењивања понуда утврдила да понуђач “ DEMOS – Beograd ”  није 

испунио услов из описа за: 

-Партију 5.  У конкурсној документацији у одељку 4.2 додатни услови за учешће у 

поступку јавне набавке у табели, под редним бројем 11. (Да понуђач поседује решење – 

одобрење за понуђени тип амабалаже издат од стране Министарства Саобраћаја управе за 

транспорт опасног терета за - Партију 5. ставке 1,2,3,4 и 8) понуђач DEMOS – Београд, није 

доставио доказ за  додатни услов Партију 5 ставке 1 и 2 (кантице 0,8 литара и 2 литара)  - 

докази о испуњености додатних услова односно решње  Министарства Саобраћаја управе за 

транспорт за горе наведене запремине пластичних кантица за медицински отпад. 

Комисија је закључила да “DEMOS” Београд - НИЈЕ доставио докази о испуњености 

додатних услова односно решње  Министарства Саобраћаја управе за транспорт за горе 

наведене запремине кантица и није прихватила његову понуду по чл. 106 ЗЈН. Став.1 тачка.2 

“DEMOS” Београд је за Партију 5 понудио цену од 287.920,00 динара. 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: “Најнижа понуђена 

цена“ 

 

 Набавка  - Средства за хигијену и амбалажа за медицински отпад 1.7./2019. 

Партија I – Кесе за сакупљање 

 Назив  Понуђача 
Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. NATALY DROGERIJA-Niš 40.000,00 дин 

           Процењена вредност је 36.000.00 дин 

 Назив,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора:  

 Комисија,после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 

                                    NATALY DROGERIJA-Niš 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                               Ne                        

 

Партија II - Средства за прање, хемијска и концентрована средства 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NATALY DROGERIJA-Niš 

209.005,00 дин 

            Процењена вредност је 230.000.00 дин 

 Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора:  

 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

 x 
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                                     NATALY DROGERIJA-Niš 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                              Ne                        

Партија III - Хартије за хигијенску употребу 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NATALY DROGERIJA-Niš 

123.000,00 дин 

             Процењена вредност је 130.000.00 дин 

 Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора: 

 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

 

                                NATALY DROGERIJA-Niš 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

                          Da                                              Ne                                    

Партија IV – Метле, четке и други производи разних врста 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1 
NATALY DROGERIJA-Niš 

97.050,00 дин 

            Процењена вредност  је 139.000.00 дин 

            Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора:  

 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

 

                                    NATALY DROGERIJA-Niš 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                              Ne                        

 

Партија V- Амалгамски испуни 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NATALY DROGERIJA-Niš 

         359.895,00 дин 

            Процењена вредност  је 365.000.00 дин 

 x 

 x 

 x 
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            Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора:  

 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

 

                                    NATALY DROGERIJA-Niš 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                              Ne                        

 
  

                                    

 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

Републичкој комисији а предати  наручиоцу  

у року од  5  дана од дана пријема исте. 

Одговорно лице: 

 Директор 

        др  Зорица Момчиловић 

 

 

 x 


