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Наручилац Дом здравља «Земун» 

 

Адреса Рада Кончара бр. 46 

 

Место Земун 

 

Број одлуке 03/2444-3         

 

Датум 02.08.2017. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012,14/2015 и 

68/2015), директор Дома здравља «Земун» доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 
Врста поступка: oтворени поступак бр. 12-1.1.4/2017 набавка: Стоматолошки потрошни 

материјал,  обликована по партијама:   

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

 
Добра  х 

 
Услуге   

 
Радови  

 
2) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Стоматолошки потрошни материјал 
Редни број јавне набавке 12-1.1.4/2017 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 6.667.000,00 динара 

 

 
3) Критеријум за оцењивање понуда  је:  најнижа понуђена цена. 

 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача за   
Партија 1 - Конзерватива и дечије – амалгамски испуни „Vetmetal“ doo“ 
Партија 2 - Конзерватива и дечија-композитни испуни и заливачи „Laviefarm“ doo  
Партија 3 - Конзерватива и дечија-гласјономери „Vetmetal“ doo“  
Партија 4 - Конзерватива и дечије – подлоге и сред. за лечење зуба и 

канала корена 
„Vetmetal“ doo“  

Партија 5 - Конзерватива и дечије – превентива „Vetmetal“ doo“  
Партија 6 - Конзерватива и дечије – остала средства „Vetmetal“ doo“  
Партија 7 - Конзерватива и дечије – инструменти за лечење канала корена „Laviefarm“ doo 
Партија 8 - Ротирајући инструменти „Laviefarm“ doo 
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Партија 9 - Анестетик „Vetmetal“ doo“ 
Партија 10 - Орална хирургија-анестетик у карпулама „Vetmetal“ doo“ 
Партија 11 - РТГ развијач и фиксир „Medicom“ doo“ 
Партија 12 – Ортодонција „Neo Yu Dent“ doo 
Партија 13 - Протетика-гипс „Vetmetal“ doo“ 
Партија 14 - Протетика-протезе „Interdent“ doo 
Партија 15 - отисне масе, восак за моделовање „Vetmetal“ doo“ 
Партија 16 - Протетика,отисне масе 1 „Vetmetal“ doo“ 
Партија 17 - Протетика-отисне масе 2 „Neo Yu Dent“ doo 
Партија 18 - Протетика - отисне масе 3 – термопластичнамаса „Neo Yu Dent“ doo 
Партија 19 - Протетика - конац за ретракцију гингиве „Laviefarm“ doo 
Партија 20 - Визил „Vetmetal“ doo“ 
Партија 21  - Ротирајући инструменти за обраду протетских  и 

ортодонских радова 
„Interdent“ doo 

Партија 22 – Орална  хирургија-хируршки конац „Eticon“ doo,  
Партија 23 – Орална  хирургија „Vetmetal“ doo“ 
Партија 24 – Kерамика 1 „Interdent“ doo 
Партија 25 - Kерамика 2 „Interdent“ doo 
Партија 26 - Машински канални проширивачи „Vetmetal“ doo“ 
Партија 27 - Протетска клацкалица „Vetmetal“ doo“ 
Партија 28 – Милер игле Nije bilo Ponuda 

 

 

 

Детаљан приказ дат је за сваку партију посебно. 

 
 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Наручилац је дана 30.05.2017. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набaвке, 

добара, број 03/1956 – „Стоматолошки потрошни материјал“ обликована по партијама 

редни број ЈН 12-1.1.4/2017. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 7 понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истој. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/2444-2  од  01.08.2017. године, Комисија за 

предметну јавну набавку констатовала је следеће: 
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Партија 1.  Конзерватива и дечије – амалгамски 

испуни 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 370.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

351.300,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  421.560,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.   „Vetmetal“doo-Beograd / 
2.  „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad / 

 

 

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

одбијање: 

 

Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде 

03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 394.310,00 РСД 

 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 
1.  03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 

351.300,00 РСД 

2.  03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad 
394.310,00 РСД 

 

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

 

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

          

„Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд 

 
  Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 

 

 и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не   x 
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Партија 2. 

 
Конзерватива и дечија – композитни испуни и 

заливачи 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 389.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

387.850,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  465.420,00 динара 

 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Laviеfarm“doo– Beograd / 
2. „Vetmetal“doo-Beograd / 

 

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

одбијање: 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

      03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd Понуда је неприхватљива. 
Понуђач је доставио тражене узорке  
(ставке 4,6,7) који не одговарају траженој 

тендерској документацији. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 239.428,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

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

1. 03/2433 „Laviеfarm“doo– Beograd 
387.850,00 РСД 

 

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

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

     

                
  Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/2433 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Laviеfarm“doo– Beograd, ул. Зрмањска бр. 41/1, бира као 

најповољнија. 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

„Laviеfarm“doo– Beograd, ул. , Зрмањска бр. 41/1,11000 Београд 

 x 
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Партија 3. 

    Конзерватива и дечија – гласјономери 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 1.002.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

1.001.970,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  1.202.364,00 динара 

 

 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „Vetmetal“doo-Beograd / 
2. „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad / 

 

 

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

одбијање: 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 1.105.890,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

1. 03/2434  „Vetmetal“doo-Beograd 
1.001.970,00 РСД 

2.  03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad 
1.105.890,00 РСД 

 

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

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

  

     

                
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

        „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд 

 x 
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Партија 4.  Конзерватива и дечија – подлога и средства за 

лечење зуба и канала корена 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 150.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

149.194,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  179.032,80динара 

 

 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „Vetmetal“doo-Beograd / 
2. „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad / 

 

 

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

одбијање: 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

      03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad Понуда је неприхватљива. 
Понуђач је доставио узорке (ставке 2,3,8) који не 

одговарају траженој тендерској документацији. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 138.485,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
149.194,00 РСД 

 

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

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

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

      

        „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд     
 

 x 
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Партија 5. 

  Конзерватива и дечије – превентива 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 487.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

486.809,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  584.170,80 динара 

 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

2. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

 

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

одбијање: / 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
486.809,00 РСД 

 

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

 

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

 

     

                
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд 

 x 



8 / 30 
 

 

Партија 6. 

  Конзерватива и дечије – остала средства 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 174.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

173.780,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  208.536,00 динара 

 

 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Vetmetal“doo-Beograd / 
2. „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad / 
 

 

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

одбијање: 

 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 339.270,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
173.780,00 РСД 

2. 03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad 
 339.270,00 РСД 

 

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

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

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

      

     „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд      
 

 x 
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Партија 7.  Конзерватива и дечија – инструменти за 

лечење канала корена 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 54.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

53.200,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  63.840,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 3 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „Interdent“doo-Beograd / 
2. „Laviеfarm“doo– Beograd / 
3. „Vetmetal“doo-Beograd / 

 

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

одбијање: 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2432 „Interdent“doo-Beograd Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 74.220,00 РСД 

03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 104.260,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

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

1. 03/2433 „Laviеfarm“doo– Beograd 
53.200,00 РСД 

2. 03/2432 „Interdent“doo-Beograd 
74.220,00 РСД 

3. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
        104.260,00 РСД 

 

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

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

     

             

 
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/2433 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Laviеfarm“doo– Beograd, ул. Зрмањска бр. 41/1, бира као 

најповољнија. 
 и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

      

„Laviеfarm“doo– Beograd, ул. , Зрмањска бр. 41/1,11000 Београд 

 
 

 x 
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Партија 8. 

 Ротирајући  инструменти 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 100.600,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

100.570,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  120.684,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Laviеfarm“doo– Beograd / 
2. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

 

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

одбијање: 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd Понуда је неприхватљива. 
Понуђач није доставио узорке за 
ставке (3,4,5,6,7,15,17)  
Понуђена цена без ПДВ-а је: 94.935,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

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

1. 03/2433 „Laviеfarm“doo– Beograd 
100.570,00  РСД 

 

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

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

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/2433 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Laviеfarm“doo– Beograd, ул. Зрмањска бр. 41/1, бира као 

најповољнија. 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

      

 „Laviеfarm“doo– Beograd, ул. , Зрмањска бр. 41/1,11000 Београд 
 

 x 



11 / 30 
 

Партија 9. 

 Анестетик 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 140.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

139.050,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  166.860,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

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

одбијање: / 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

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

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
139.050,00 РСД 

 

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

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

     

                

  

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд 
 

 x 
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Партија 10. 

 Орална хирургија – анестетик у карпулама 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 148.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

147.080,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  161.788,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

 

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

одбијање: / 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
147.080,00  РСД 

 

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

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

     

                

  

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд               
 

 x 
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Партија 11. 

 РТГ развијач и фиксир 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 12.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

10.048,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  12.057,60 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Medicom“ d.o.o  Шабац / 
 

 

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

одбијање: / 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. 03/2410 „Medicom“ d.o.o  Шабац 
10.048,00  РСД 

 

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

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

     

                

  

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2410 од  

05.07.2017 године понуђачa  „Medicom“ d.o.o  Шабац, ул. Поцерска бр.3, бира као 

најповољнија. 
 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 „Medicom“ d.o.o  Шабац , ул. Поцерска бр.3, 15000-Шабац 
 

 x 



14 / 30 
 

 

Партија 12. Ортодонција 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 1.488.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

 

1.487.540,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  1.785.048,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Vetmetal“doo-Beograd / 
2. „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad / 

 

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

одбијање: 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd Понуда је неприхватљива. 
Понуђач је доставио узорке (ставке 2,3,4) који не 

одговарају траженој тендерској документацији. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 673.370,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

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

1. 03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad 
1.487.540,00 РСД 

 

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

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

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

     „Neo Yu-Dent“doo-Novi sad, Владике Ћирића 27, 21000-Нови Сад 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је 

на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2410 

од  05.07.2017 године понуђачa  „Neo Yu-Dent“doo-Novi sad, ул. Владике Ћирића 27, бира 

као најповољнија. 

 x 
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Партија 13. 

 Протетика - гипс 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 104.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

103.400,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  124.080,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Interdent“doo-Beograd / 
2. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

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

одбијање: 

 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2432 „Interdent“doo-Beograd Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 115.768,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

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

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
103.400,00 РСД 

 03/2432 „Interdent“doo-Beograd 
115.768,00  РСД 

 

 

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

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

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

      

 „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд 
 

 x 
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Партија 14. Протетика - протезе 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 815.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

814.399,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  977.278,80 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Interdent“doo-Beograd / 
2. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

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

одбијање: 

 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd  Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 821.900,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

1. 03/2432 „Interdent“doo-Beograd 
814.399,00 РСД 

2. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
821.900,00 РСД 

 

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

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

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

      

„Interdent“doo, Земунска бр. 22,11070-Нови Београд 
 

 x 
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Партија 15. Отисне масе,восак за моделовање 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 106.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

55.900,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  67.080,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Interdent“doo-Beograd / 
2. „Vetmetal“doo-Beograd / 

 

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

одбијање: 

 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2432 „Interdent“doo-Beograd  Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 100.000,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
55.900,00 РСД 

2. 03/2432 „Interdent“doo-Beograd 
100.000,00 РСД 

 

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

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

 

     

                
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

„Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд   
 

 x 
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Партија 16. Протетика – отисне масе 1 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 83.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

82.500,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  99.000,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „Vetmetal“doo-Beograd / 

2. „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad / 

 

 

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

одбијање: 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 87.500,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

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

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
82.500,00 РСД 

2. 03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad 
87.500,00 РСД 

 

 

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

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

 

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 
Да                                                        Не  

 

 

               „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд   
  

 

 x 
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Партија 17. Протетика – отисне масе 2  

Процењена вредност (без ПДВ-а) 29.500,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

28.400,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  34.080,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad / 

2. „Vetmetal“doo-Beograd / 

 

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

одбијање: 

 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

      03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 28.440,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. 03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad 
28.400,00 РСД 

2. 03/2434  „Vetmetal“doo-Beograd 
28.440,00 РСД 

 

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

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

 

     

                
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2410 од  

05.07.2017 године понуђачa  „Neo Yu-Dent“doo-Novi sad, ул. Владике Ћирића 27, бира као 

најповољнија. 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

„Neo Yu-Dent“doo-Novi sad, Владике Ћирића 27, 21000-Нови Сад   
 

 x 
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Партија 18. Протетика – отисне масе 3 
-термопластична маса 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 27.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

26.100,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  31.320,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad / 

2. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

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

одбијање: 

 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

      03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 26.428,50 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

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

1. 03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad 
26.100,00 РСД 

2. 03/2434  „Vetmetal“doo-Beograd 
26.428,50 РСД 

 

 

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

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

 

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2410 од  

05.07.2017 године понуђачa  „Neo Yu-Dent“doo-Novi sad, ул. Владике Ћирића 27, бира као 

најповољнија. 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

      „Neo Yu-Dent“doo-Novi sad, Владике Ћирића 27, 21000-Нови Сад   
  

 

 x 
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Партија 19. 

  Протетика –конац за ретракцију гингиве 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 22.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

 19.685,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  21.653,50 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Laviеfarm“doo– Beograd / 
 

 

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

одбијање: / 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. 03/2433 „Laviеfarm“doo– Beograd 
19.685,00 РСД 

 

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

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

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр. 03/2433 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Laviеfarm“doo– Beograd, ул. Зрмањска бр. 41/1, бира као 

најповољнија. 
 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          „Laviеfarm“doo– Beograd, ул. , Зрмањска бр. 41/1,11000 Београд 
 

 x 
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Партија 20. Визил 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 231.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

230.801,02 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  276.961,22 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

 

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

одбијање: / 

 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

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

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
230.801,02 РСД 

 

 

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

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

     

                

  

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд              
 

 x 
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Партија 21. Ротирајући инструменти за обраду протетских 

и ортодонских радова 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 236.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

235.584,20 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  282.701,04 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Interdent“doo-Beograd / 
2. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

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

одбијање: 

 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd Понуда је неприхватљива. 
Понуда понуђача не садржи тражене узорке за 
ставке (1,2,3,4,5,7,8,10,16,18,19) 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 183.783,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

1. 03/2432 „Interdent“doo-Beograd 
235.584,20 РСД 

 

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

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

     

                

  

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2432 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Interdent“doo, ул. Земунска бр. 22, бира као најповољнија. 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

      

„Interdent“doo, Земунска бр. 22,11070-Нови Београд 
 

 x 
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Партија 22.  Орална хирургија –хируршки конац 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 66.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

61.200,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  67.320,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 3 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Eticon“doo– Beograd / 

2. „Acomed“doo-Beograd / 

3. „Vetmetal“doo-Beograd / 

 

 

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

одбијање: 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2431 „Acomed“doo-Beograd Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 63.360,00 РСД 

03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 66.240,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. 03/2428 „Eticon“doo– Beograd 
61.200,00 РСД 

 03/2431 „Acomed“doo-Beograd 
63.360,00 РСД 

 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
66.240,00 РСД 

 

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

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

 

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2428 од  

05.07.2017 године понуђачa  „Еticon“doo,Beograd, ул. Џорџа Вашингтона бр.7, бира као 

најповољнија. 
и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
                               Да                                                        Не  

               „Еticon“doo,Beograd, Џорџа Вашингтона бр.7,11000-Београд     
  

 

 x 
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Партија 23. 

 Орална хирургија 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 73.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

72.740,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  87.288,00 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „Vetmetal“doo-Beograd / 

2. „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad / 
 

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

одбијање: 

 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad  Понуђач је понудио већу цену већу од 

најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 81.200,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

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

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
72.740,00 РСД 

2 03/2435 „Neo Yu-Dent“doo-Novi Sad 
81.200,00 РСД 

 

 

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

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

 

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 
 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

      „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд               
  

 

 x 
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Партија 24. Керамика 1 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 123.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

122.598,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  147.117,60 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Interdent“doo-Beograd / 

 

 

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

одбијање: / 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

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

1. 03/2432 „Interdent“doo-Beograd 
122.598,00 РСД 

 

 

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

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

 

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2432 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Interdent“doo, ул. Земунска бр. 22, бира као најповољнија. 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „Interdent“doo, Земунска бр. 22,11070-Нови Београд               
  

 

 x 
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Партија 25. Керамика 2 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 188.600,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

188.544,74 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  226.253,69 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Interdent“doo-Beograd / 

 

 

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

одбијање: / 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

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

1. 03/2432 „Interdent“doo-Beograd 
188.544,74 РСД 

 

 

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

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

 

     

                

  
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Interdent“doo, ул. Земунска бр. 22, бира као најповољнија. 

 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Interdent“doo, Земунска бр. 22,11070-Нови Београд                
 

 x 
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Партија 26. Машински канални проширивачи 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 3.300,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

3.216,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  3.859,20 динара 

 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Interdent“doo-Beograd / 

2. „Vetmetal“doo-Beograd / 

 

 

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

одбијање: 
Број под којим је 

понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/2432 „Interdent“doo-Beograd Понуда је неприхватљива. 
Понуђач није доставио одговарајуће узорке по 

траженој тендерској документацији. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 3.030,00,00 РСД 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

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

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
3.216,00 РСД 

 

 

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

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

 

 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 

 

  

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

            „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд               
 

 

 x 
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Партија 27. Протетска клацкалица 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 44.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 

43.304,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  51.964,80 динара 

 

1)Укупан број поднетих понуда: 1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Vetmetal“doo-Beograd / 
 

 

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

одбијање: / 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. 03/2434 „Vetmetal“doo-Beograd 
43.304,00 РСД 

 

 

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

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

 

     

                
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/2434 од  

06.07.2017 године понуђачa  „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, бира као најповољнија. 

 

и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     „Vetmetal“doo-Beograd, ул. Савска бр. 33/2, 11000-Београд                
 

 x 
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Партија 28. 

 Милер игле 

Процењена вредност (без ПДВ-а) 1.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
 
/ 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  / 

 

1)Укупан број поднетих понуда: Није било понуда 
 

 

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

одбијање: / 

 

3)Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

 

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

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу законског 

овлашћења донело одлуку о обустави поступка за предметну партију. 

Сходно Закону о јавним набавкама, Наручилац ће одлучити за даљи поступак јавне 

набавке,    када се за то стекну законски услови. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 10 дана од дана објаве исте 

на Порталу јавних набавки, 

Управе за јавне набавке. 

 

   ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН  

                 ДИРЕКТОР        

               

__________________________   

        Др Ксенија Узуновић 

 


