
 

         Наручилац               

                           

        Адреса 

 

        Место 

        Број одлуке 

         Датум 

 

        На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 

и 68/15),  Завод за стоматологију Крагујевац доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

 

 

          БИРА  СЕ  КАО  НАЈПОВОЉНИЈА   понуда добра у отвореном поступку ЈН 

04/17,стоматолошка јединица- 33192410-9, понуђача: 

 

“Акорд-дентал“ д.о.о., Скерлићева бр.8 из Крагујевца број 112 од 03.07.2017.године а 

заведена код наручиоца под бројем 01-410 од 05.07.2017.године 

 

 

 

                    O б р а з л о ж е њ е 

 

 

Наручилац је дана 05.06.2017. године донео одлуку о покретању поступка  јавне  набавке 

добра у отвореном поступку бр.04/17, стоматолошке јединице -33192410-9 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на  

порталу јавних набавки , порталу службених гласила и интернет страници наручиоца-

Завод за стоматологију Крагујевац. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца је приспела 1 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. 348/4  од  07.07.2017. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

Завод за стоматологију 

Крагујевац 

Змај Јовина 32 

Крагујевац 

348/5 

07.07.2017.год. 



1) Врста предмета јавне набавке: 

 

  Добра 

  Услуге 

  Радови 

 

 

 

2) Подаци о јавној набавци:    

 

 Предмет јавне набавке 

 

             Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

             Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

             Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 

                    

 

3)  Укупан број поднетих понуда:   1 

 

           Благовремене понуде: 

Број под којим је 

 понуда заведена 

Назив понуђача/шифра Датум  

пријема 

    Час 

01-410 „Акорд-дентал“ д.о.о., Крагујевац 05.07.2017 11,18 

 

Неблаговремене понуде: Нема 

 

4)Називи, односно имена чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  нема 

 

 5) Понуде понуђача које су прихватљиве и понуђена цена: 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведен

а 

    Назив понуђача Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

Рок  и начин 

плаћања  

(30%авансно а 

остатак износа у 4 

једнаке месечне 

рате) 

Рок 

важења 

понуде 

(у 

данима) 

Рок 

испоруке- 

(у 

данима) 

Гарантни 

период 

Место 

испоруке и 

монтажа 

01-410 „Акорд-дентал“., 

Крагујевац 

 

1.700.000,00 

 

2.040.000,00 

30%авансно а 

остатак износа у 4 

једнаке месечне 

рате 

 

60 

 

30 

      36 

месеци 

франко 

 

  

   X 

    

 

Стоматолошка јединица, ЈН 04/17 

ОРН: 33192410-9 

 1.750.000,00 

  1.7000.000,00     

  2.040.000,00 



 6) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена.  

   

    

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

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

 понуђача „Акорд-дентал”д.о.о.  из Крагујевца, и предлаже наручиоцу његов избор. 

 

Изабрани понуђачи извршавају набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Да 

 

 

  

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, па је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 

уговора за ЈН 04/17 у отвореном посупку, Стоматолошка јединица -33192410-9 од 

06.06.2017.године, којом се понуда из тачке 7. ове одлуке бира као најповољнија. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права 

у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

120.000,00 динара,одређену чл.156. ЗЈН.-Сл.гл. РС 38/2015.- ( број жиро рачуна:840-

30678845-06, шифра плаћања 153,позив на број:број или ознака јавне набавке 

,сврха:Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 

корисник: Буџет Републике Србије). 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Одговорно лице 

      

                                                                                           ____________________  

 

                                                           Не X 


