
Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник  
Адреса: ул. Карађорђева бр.6, 22408 Врдник 

Број: 1659/2018 

Датум: 18.06.2018 године 

ЈНМВ 03/2018-1.2.2. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр.1652 од 15.06.2018 године, в.д. 
директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник, доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник, као наручилац у поступку број 

03/2018-1.2.2, Уговор о јавној набавци услуга - Услуге дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације додељује Предузећу за превентивно санитарну заштиту „ЕКОЗАШТИТА“, 

Нови Београд, ул. Гандијева 55а, ПИБ: 101554010, МБ: 07766262. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 30.05.2018 године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

врдности бр. 03/2018-1.2.2., за јавну набавку Услуга дезинфекције, дезинсекцје и дератизације. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 31.05.2018 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 9 (девет) 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. 1652 од 15.06.2018. године, Комисија за јавне набавке 
је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга – Услуге дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације.  

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.2. 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 1.155.000,00 динара, без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне набавке је 1.155.000,00 динара, без ПДВ-а 

 



 

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 
Датум и час пријема 

понуде 

„ЕКОЗАШТИТА“ 1556/18 06.06.2018        12:00ч. 

„САНУС-М“ Д.О.О. 1563/18 07.06.2018        11:00ч. 

„БИО СПИН“ Д.О.О. 1564/18 07.06.2018        11:00ч. 

„ЕКО СИМ“ Д.О.О. 1585/18 08.06.2018        11:05ч. 

ЗАВОД ЗА Д.Д.Д. „ВИСАН“ 1586/18 08.06.2018        11:10ч. 

А.Д. ЗА Д.Д.Д. „ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ 1587/18 08.06.2018        11:15ч. 

„ДЕЛЦО“ Д.О.О. 1588/18 08.06.2018        11:15ч. 

„ДЕ-МУС“ Д.О.О. (Група понуђача) 1590/18 08.06.2018        11:45ч. 

„САНИТАЦИЈА МС“ С.З.Р. (Група понуђ.) 1591/18 08.06.2018        11:50ч. 

 

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 

„САНУС-М“  Д.О.О. Нису достављени докази за Додатни 
услов:Безбедносно-технички 
листови(МСДС) за биоцидне производе, 
као ни Упутства за употребу препарата. 

264.110,00 (Без пдв-а) 

316.932,00 (Са пдв-ом) 

„ЕКО СИМ“ Д.О.О. Није достављен Доказ за Додтни услов: 
Безбедносно-технички лист(MСДС) за 
препарат PERAL S, и Упутства за 
употребу за следеће препарате: ICON 
10CS, PESGUARD S 102, GROM, AGITA 
10 VG, BRODISAN PF, BRODI FRESH. 

 

195.800,00 (Без пдв-а) 

234.960,00 (Са пдв-ом) 

 

 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.  

 Ранг листа понуђача : 

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

1. „ЕКОЗАШТИТА“ 128.700,00 

2. „БИО СПИН“ Д.О.О. 179.740,00 

3. „САНИТАЦИЈА МС“ С.З.Р. (Група понуђ.) 231.000,00 

4. „ДЕ-МУС“ Д.О.О. (Група понуђача) 327.800,00 

5. „ДЕЛЦО“ Д.О.О. 368.500,00 

6. ЗАВОД ЗА Д.Д.Д. „ВИСАН“ 737.000,00 

7. А.Д. ЗА Д.Д.Д. „ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ 759.000,00 



Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, констатовала да 

уговор треба доделити понуђачу:  Предузећу за превентивно санитарну заштиту 

„ЕКОЗАШТИТА“, Нови Београд, ул. Гандијева 55а, ПИБ: 101554010, МБ: 07766262, чија 

је понуда заведена под бројем 1556/18 од 06.06.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): = 128.700,00 динара. 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): = 128.700,00 динара. 

Вршилац дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник је 
прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о 
додели уговора као у изреци ове одлуке.  

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

СБ „Термал“ Врдник: 

 
 
 


