
 

         Наручилац               

                           

        Адреса 

 

        Место 

        Број одлуке 

         Датум 

 

        На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 

124/2012),  

    Завод за стоматологију Крагујевац доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

 

          БИРА  СЕ  КАО  НАЈПОВОЉНИЈА   понуда понуђача: 

 

“Сити дентал сервис“ , Ратка Ресановића број 11  из Београда број 01-37 од 

16.07.2015.године а заведену код наручиоца под бројем 377 од 17.07.2015.године, 

за јавну набавку услуга мале вредности 02/15, сервисирање стоматолошке опреме-

50000000-5 

 

                    O б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 02.07.2015. године донео одлуку о покретању поступка  јавне  

набавке услуга мале вредности бр.02/15, сервисирање стоматолошке опреме-

50000000-5 

 За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање 

понуда на  порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца-Завод за 

стоматологију Крагујевац. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле  су 4 понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

Завод за стоматологију 

Крагујевац 

Змај Јовина 32 

Крагујевац 

330/4 

24.07.2015.год. 



У извештају о стручној оцени понуда  бр. 330/3  од  23.07.2015. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 1)Подаци о јавној набавци: 

       Предмет јавне набавке 

 

       Редни број јавне набавке 

 

 

      Подаци из плана набавке         

 

     Основ спровођења ЈН 

 

      Процењена вредност јавне набавке   (без ПДВ-а) 

 

     Вредност уговора о јавној  набавци (без ПДВ-а)   

 

      Вредност уговора о јавној  набавци  (са ПДВ-ом)  

 

 

 

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 

375 „Медиком“,    Шабац Понуда је неодговарајућа јер није попуњен образац 

понуде са свим елементима које је наручилац тражио па 

самим тим се не може упоредити са другим понудама-

чл.106.став 1. тачка 5.ЗЈН 

      

3)Понуде понуђача које су прихватљиве и понуђена цена: 
Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

    Назив понуђача Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

Рок  и 

начин 

плаћања 

(у данима) 

Рок 

важења 

понуде (у 

данима) 

Рок 

извршења 

услуге (у 

данима) 

Рок за 

решавање 

рекламација 

(у данима) 

Место и 

начин 

испоруке 

371 „Мобидент“,Сремска  

Каменица  

3.600,00 3.600,00     120     60          2        1 франко 

376 „Дентал сервис Југ“, 

Ниш 

6.000,00 7.200,00     90     90         3        2 франко 

377 „Сити дентал сревис“, 

Београд 

3.000,00 3.000,00     90     30        2        3 франко 

Сервисирање стоматолошке опреме- 

50000000-5 

02/15 

Средства за наведену набавку су предвиђена 

у финансијском плану  наручиоца на 

позицији 425251 

члан 39.ЗЈН 

1.000.000,00 

3.000,00 

3.000,00 



 

  4)Критеријум за оцењивање понуде је 

 

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

 

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

понуђача  „Сити дентал сервис

и предлаже наручиоцу његов избор.

 

Изабрани понуђач извршава 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 мале вредности 02/15,

-50000000-5 од 08.07.2015.године, којом се понуда

најповољнија. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу

у року од 5 дана од дана пријема исте.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета 

40.000,00 динара ( број жиро рачуна:840

50-06, шифра плаћања 153,

набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
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Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

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

Сити дентал сервис“., Ратка Ресановића број11  из Београда,

и предлаже наручиоцу његов избор. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде, па је на основу законског овлашћења донело одлуку 

додели уговора за ЈН мале вредности 02/15, Сервисирање стоматолошке опреме 

године, којом се понуда из тачке 5. ове одлуке бира

 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права

дана од дана пријема исте. 

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

40.000,00 динара ( број жиро рачуна:840-30678845-06, позив на број  97 

шифра плаћања 153, сврха:Републичка административна такса са назнаком 

набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 

     Одговорно лице

____________________

                                                        Не 

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

Београда,  

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде, па је на основу законског овлашћења донело одлуку 

Сервисирање стоматолошке опреме 

тачке 5. ове одлуке бира као 

поднети захтев за заштиту права 

Републике Србије уплати таксу од 

97   

сврха:Републичка административна такса са назнаком 

лице 

____________________   

 X 


