
 

 Наручилац               

 

Адреса 

 

Место 

 Број одлуке 

 

Датум 

 

        На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени 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 понуђача: 

 

*    „Neo YU dent“ d.o.o,Владике Ћирића 27 из Новог Сада 

- за партију 1- ендодонција (материјали и инструменти) број 12903/17 од 29.03.2017године 

а заведену код наручиоца под бројем 01-214 од 06.04.2017године, 

- за партију 7-производи за зубну протетику број 22903/17 од 29.03.2017 године а заведена 

код наручиоца 01-214 од 06.04.2017 године 

-за партију8-материјал за хирургију број 32903/17 од 29.03.2017 године а заведена код 

наручиоца 01-214 од 06.04.2017 године 

*   „Медипро Интернатионал“Д.О.О , Незнаног јунака 37 из Београда 

- за партију 10-материјал за фиксни апарат број 465 од 05.04.2017 године а заведену код 

наручиоца 01-209 од 06.04.2017 године 

*   „Хемико“ Д.О.О, Радоја Домановића 1 из Крагујеваца 

- за партију 3-медицински материјал број 0314/17 од 14.03.2017 године а заведен код 

наручиоца 01-224 од 07.04.2017 године 

З.У. апотека„Водич“, Душана Вукасовића 29 из Новог Београда  

 – за партију 4-лекови број 016 од 04.04.2017 године а заведена код нручиоца 01-217 од 

06.04.2017 године 

*  „Лавиефарм“Д.О.О , Зрмањска 41/I из Београда 

- за партију 5-инструменти за бушење и брушење број 101 од 04.04.2017 године а заведена 

код наручиоца 01-210 од 06.04.2017 године 

*   „Медиком“Д.О.О, Поцерска 3 изШабаца 

 –за партију 6-материјал за рендген број 958 од 05.04.2017 године а заведена код 

наручиоца  01-216 од 06.04.2017 

*  „Ветметал“Д.О.О, Савска 33/II из  Београда 

- за партију 9-матријал за висил и керамику број 778-9/17 од 05.04.2017 године а заведена 

код наручиоца 01-223 од 07.04.2017 године 

Завод за стоматологију 

Крагујевац 

Змај Јовина 32 

Крагујевац 

01-105/5 

28 04.2017.год. 



 

 

 

   O б р а з л о ж е њ е 

 

 

Наручилац је дана 24.02.2017 године донео одлуку о покретању отвореног поступка за 

подношење понуда,добра-зубарског потрошног материјала обликованог у 10 партија-ОРН-

33141800-8. За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање 

понуда на Порталу јавних набавки,Порталу службеног гласника и интернет страници 

наручиоца-Завода за стоматологију Крагујевац. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело  је 12 понуда. 

Након спроведеногпоступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда  бр. 105/4  од  26.04.2017. године,Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

1)Подаци о јавној набавци:  

 

 

 

 Предмет јавне набавке 

 

             Процењена вредност јавне набавке  

                                  (без ПДВ-а)      

            Вредност уговора о јавној набавци 

             За партију 1    (без ПДВ-а) 

            Вредност уговора о јавној набавци 

              За партију  1  (са ПДВ-ом) 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 3 (без ПДВ-а) 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 3 (са ПДВ-ом) 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 4 (без ПДВ-а) 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 4 (са ПДВ-ом) 

            Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 5 (без ПДВ-а) 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 5 (са ПДВ-ом) 

   Вредност уговора о јавној набавци 

    За партију 6 (без ПДВ-а) 

 

 

Зубарски потрошни материјал обликован у 10 

партија, ЈН-33141800-8 

10.033.000,00 

3.419.435,50 

4.103.322,60 

1.111.970,00 

1.317.949,50 

   827.631,00 

   910.394,10 

423.366,00 

  506.689,20 

  422.054,00 

506.464,80 



 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 6 (са ПДВ-ом) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 7 (без ПДВ-а) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 7 (са ПДВ-ом) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 8 (без ПДВ-а) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 8 (са ПДВ-ом) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 9 (без ПДВ-а) 

         Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 9 (са ПДВ-ом) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 10 (без ПДВ-а) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 10 (са ПДВ-ом) 

 

 

 

 

2)  Укупан број поднетих понуда:   12 

 

                                                 Назив/име понуђача 

           Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Интердент д.о.о“Нови Београд - 

2. „Медипро Интернатионал д.о.о“ 

 Београд 

 

3. „Лавиефарм“д.о.о Београд 

 

 

4. „Гросис д.о.о“Ниш  

5. „Dental Express d.o.o“ Novi Beograd  

6. „Синофарм д.о.о“Београд  

7. „Neo YU Dent d.o.o“ Novi Sad  

8. „Медиком д.о.о“Шабац  

9.  З.У.Апотека „Водич“Нови Београд  

10. „Акорд-Дентал д.о.о“Крагујевац  

11. „Ветметал д.о.о“ Београд  

12. „Хемико д.о.о“Крагујевац  

 

 

2.989.824,00 

3.587.788,00 

386.025,00 

443.507,00 

462.279,80 

554.735,76 

595.649,00 

   714.832,80 



 

 

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

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

 

Подносилац  

понуде 

 

Разлози за одбијање понуде 

Понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

Понуђена 

цена са 

ПДВ-ом 

 

01-211 

„Гросис д.о.о Ниш 

 Партија 3 

 

Истекло решење АЛИМС-а за ставке 

18,19,20,21,22,23,24- Рукавице за преглед 

латекс са и без талка 

1.339.826,50 1.589.932,80 

 

01-209 

„Медипро Интернатионал 

д.о.о Београд 

Партија 9 

 

 

 

 

Партија 7 

 

Не поседују решење АЛИМС-а за ставке 

21,22,23,24,25 и 26-  Вита керамички 

прах,Вита керамичка течност,Вита 

керамичка глазура прах, Вита  глазура 

течност, Вита опакер паста и Вита опакер 

течност , о обнови истог. 

 

Не поседује решење АЛИМС-а о 

регистрацији- ставка 34-Заштитна фолија 

за МИНИСТАР апарат. 

 

428.350,00 

 

 

514.020,00 

 

01-223 „Ветметал“Д.О.О  Београд 

 

Партија 7 

 

Не поседује решење  АЛИМС-а 

за ставку 34- Заштитна фолија за 

МИНИСТАР апарат . 

 

2.180.293,00 

 

 

 

 

2.616.351,60 

 

 

01-189 „Интердент д.о.о“Нови 

Београд 

Партија 9 

Не поседује решење АЛИМС-а за ставке 

21,22,23,24,25 и 26 - Вита керамички 

прах,Вита керамичка течност,Вита 

керамичка глазура прах, Вита  глаѕура 

течност, Вита опакер паста и Вита опакер 

течност , о обнови истог. 

375.856,40 451.027,68 

 

 

 

 

 



 

 

 4)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 

испоруке

( у 

данима) 

Место 

испоруке 

 

01-209 

„Медипро 

Интернатионал 

д.о.о“Београд 

Партија 10 

 

 

595.649,00 
 

 

 

714.832,80 

 

 

    60 

 

 

   90 

 

 

  1 

 

 

Франко 

 

01-210 

“Лавиефарм д.о.о“ 

Београд 

Партија 5 

 

423.366,00 

 

506.689.20 

 

60 

 

90 

 

60 

 

франко 

01-211 „Гросис д.о.о“Ниш 

Партија 8 

 

470.822,60 

 

542.313,90 

 

60 

 

90 

 

60 

 

франко 

01-212 „Dental Express“ 

d.o.oNovi Beograd 

Партија 10 

 

550.930,00 

 

613.223,00 

 

60 

 

95 

 

1 

 

франко 

01-213 „Синофарм 

д.о.о“Београд 

Партија 3 

 

1.002.670,00 

 

1.188.679,00 

 

60 

 

100 

 

    1 

 

франко 

01-214 „Neo YU Dent“Novi Sad 

Партија 1 

Партија 7 

Партија 8 

 

3.419.435,50 

2.989.824,00 

   386.025,00 

 

4.103.322,60 

3.587.788,00 

   443.507,00 

 

60 

60 

60 

 

90 

90 

90 

 

3 

3 

3 

 

Франко 

Франко 

франко 

01-216 „Медиком Шабац д.о.о“ 

Партија 6 

 

 422.054,00 

 

  506.464,80 

 

60 

 

90 

 

11 

 

франко 

01-217 З.У.Апотека“ 

Водич“Нови Београд 

Партија 4 

 

  827.631,00 

 

 

910.394,10 

 

60 

 

90 

 

2 

 

франко 

01-222 „Акорд-Дентал 

д.о.о“Крагујевац 

Партија 1 

 

3.533.020,00 

 

 

4.239.624,00 

 

60 

 

90 

 

1 

 

франко 



01-223 „Ветметал 

д.о.о“Београд 

Партија 1 

Партија 5 

Партија 6 

Партија 8 

Партија 9 

Партија 10 

 

2.525.608,20 

  475.611,50 

  231.932,00 

  343,650,00 

  462.279,80 

  521.409,00 

 

3.030.729,84 

   570.604,40 

   278.318,40 

   412.380,00 

   554.735,76 

   625.690,80 

 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

Франко 

Франко 

Франко 

Франко 

Франко 

франко 

01-224 „Хемико“д.о.о. 

Крагујевац 

Партија 3 

 

1.111.970,00 

 

 

1.317.849,50 

 

60 

 

95 

 

2 

 

франко 

 

 

 

  5) Критеријум за оцењивањеје економски најповољнија понуда 

 

 

Елементи критеријума за доделу уговора су: 

 

  1 .          Цена партије                                                     40 пондера 

  2.           Квалитет добара                                              60 пондера 

             ---------------------------------------------------------------------------------- 

             Укупно:                                                                 100 пондера 

 

      За критеријум 1.   Укупна вредност партије( максимално 40 пондера) 

               Најнижа цена партије         x          40 

              ---------------------------------------------------------------------------------- 

              Понуђена цена партије 

 

     За критеријум 2.  Квалитет добара (максимално 60 пондера) 

     Квалитет ће се оцењивати следећим оценама: 

 *одличан кавалитет ------------------------------ -60 пондера 

 *добар квалитет       ------------------------------- 30 пондера 

 * ниски квалитет      -------------------------------  10 пондера 

 

Квалитет тражених добара ће се оцењивати на основу стручне оцене накнадно достављених 

узорака и искуства стручне комисије у досадашњем раду са истоветним производима. 

Комисија састављена од истакнутих доктора стоматологије специјалиста са дугогодишњим 

искуством у раду у одговарајућим областима стоматологије који ће објективно оцењивати 



квалитет понуђених производа.Објективност у раду,сви чланови Комисије,потврђују 

потписивањем законом прописане изјаве.Такође,у поступку стручне оцене,комисија може 

тражити додатна појашњења од понуђача у складу са Законом о јавним набавкама.Квалитет 

производа са којима чанови комисије нису имали искуства у свом досадашњем раду ће се 

оцењивати на основу накнадно достављених узрока предметних производа, те анализом 

савремене стручне и научне литературе која се бави испитивањем или упоређивањем 

квалитета производа који су у понуди. 

 

У поступку стручне оцене,комисија ће извршити оцену на основу функционалних 

карактеристика понуђених добара ( у зависности од које се добро оцењује ) 

 

    1.висока вискозност 

    2.висок садржај флуора 

    3.лако руковањње 

    4.отпорност на притисак 

    5.рубно затварање 

    6.пластичност 

    7.везивање за зубне супстанце 

    8.иритација пулпе 

    9.лепљивост 

  10.лакоћа полирање 

  11.подношење влаге 

  12.погодност за тунел препарације 

  13.хемијско везивање за глеђ и дентин 

  14.време везивања 

  15.кондиционирање зубних ткива пре постављања испуна 

  16.способност реминерализације 

  17.лакоћа уклањања 

  18.оптирирање канала 

  19.дужина пластичности 

  20.пропустљивост влаге 

  21.бактериостатстко дејство 

  22.прецизни отисци 

  23.ниска лепљивост за оралну слузокожу 

  24.отпорност на механичка оштећења 

  25.отпорност на високе температуре 

  26.лакоћа руковања 

  27.пријањања уз пулпу 

  28.компатибилности понуђених добара са алатима и инструментима који се користе у 

ортодонтској служби и са већ израђеним ортодонтским помагалима(ѕамена одређених 

делова апарата и њихова поправка) 

 

 



Партија1: Ендодонција 

                                                      2.525.608,20    

„Акорд дентал“-Крагујевац          60             +         -------------------- x  40 =    60    + 28,5  =  88,5 

                                                      3.533.020,00    

                                                     2.525.608,20    

„Ветметал“- Београд                       10           +         -------------------- x  40 =   10  + 40    =  50 

                                                      2.525.608,20 

                                                     2.525.608,20    

„Neo YU dent“-Novi Sad                   60           +         -------------------- x  40 =    60  +  29,5    =  89,5 

                                                       3.419.435,50 

 

Партија3: Медицински материјал 

                                                 1.002.670,00   

„Синофарм“-Београд                      30         +         -------------------- x  40  =   30    +40=  70 

                                                  1.002.670,00    

                                                  1.002.670,00    

„Хемико“-Крагујевац                       60         +         -------------------- x  40   =   60    +36=  96 

                                                  1.111.970,00    

Партија 4: лекови 

                                                827.631,00    

„Водич“- Београд                             60   +         -------------------- x  40  =    60   +40=  100 

                                               827.631,00 

 

Партија 5: Инструменти за бушење и брушење 

                                                 423.606,00    

„Ветметал“-Београд                        30       +         -------------------- x  40  =   30   +35,6=  65,6 

             475.611,50 

                                                423.606,00    

„Лавиефарм“-Београд                    60      +         -------------------- x  40   =   60   +40= 100  

                                                 423.606,00      

 

Партија 6: Материјал за рендген 

                                                 231.932,00    

„Ветметал“-Београд                        30      +        -------------------- x  40   =   30   +  40=  70 

                                                 231.932,00  

                                                 231.932,00    

„Медиком“-Шабац                          60      +         -------------------- x  40   =     60   +21,9=  81,9 

                                                  422.054,00    

 

Партија 7:Производи за зубну протетику 

  2.989.824,00    

„Neo YU dent“- Novi Sad60      +         -------------------- x  40   =     60    + 40  = 100 

  2.989.824,00 

 



Партија8: Maтеријал за хирургију 

                                                    343.650,00    

„Ветметал“-Београд                          30        +         -------------------- x  40  =   30  +40=  70 

                                                    363.650,00    

                                                     343.650,00    

„Гросис“-Ниш                                      30         +         -------------------- x  40   =   30   +29,1=  59,1 

    470.822,60    

                                                    343.650,00    

„Neo YU dent“-Novi Sad60        +         -------------------- x  40  =      60  + 35,6  =  95,6 

  386.025,00 

Партија 9: Maтеријал за висил и керамику 

                                                    462.279,80    

„Ветметал“-Београд                          10        +         -------------------- x  40  =   10  +40=  50 

                                                     462.279,80    

Партија10: Maтеријал за фиксни апарат 

                                                    521.409,00    

„Ветметал“-Београд                          10        +         -------------------- x  40  =   10  +40=  50 

                                                    521.409,00    

                                                    521.409,00    

„Дентал експрес“-Београд                30        +         -------------------- x  40  =   30  +37,8=  67,8 

                                                    550.930,00    

 

                                                   521.409,00   

„Медипро “-Београд                          60        +         -------------------- x  40  =   60  +35=  95 

                                                    595.649,00  

 

 

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

 

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

„Neo YU dent“ d.o.o Novi Sad- за партију 1,7 и 8 

„Медипро Интернатионал“Д.О.О Београд - за партију 10 

„Хемико“Д.О.О Крагујевац - за партију 3 

„Водич“ Београд   – за партију 4 

„Лавиефарм“Д.О.О Београд - за партију 5 

 „Медиком“Д.О.О Шабац –за партију 6 

„Ветметал“Д.О.О Београд - за партију 9 

 

 

и предлаже наручиоцу његов избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Да                                                            Не X 



 

 

 

 

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

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

уговора за ЈН добра - зубарски потрошни материјал обликован у 10 партија ОРН

у  отвореном поступку ЈН 01/17 од 

бира као најповољнија. 

 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцуподнети захтев за заштиту права

дана од дана пријема исте.( чл.149.ЗЈН)

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Ре

120.000,00 динара ( број жиро рачуна:840

јавне набавке,шифра плаћања 153,

јавне набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 

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

зубарски потрошни материјал обликован у 10 партија ОРН

ореном поступку ЈН 01/17 од 01.03.2017.године, којом се понуда из тачке 6. ове одлуке 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцуподнети захтев за заштиту права

чл.149.ЗЈН) 

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

0.000,00 динара ( број жиро рачуна:840-30678845-06, позив на број  97- број или ознака 

шифра плаћања 153, сврха:Републичка административна такса са 

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

     Одговорно лице 

____________________

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

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

зубарски потрошни материјал обликован у 10 партија ОРН-33141800-8 

тачке 6. ове одлуке 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцуподнети захтев за заштиту права у року од 10 

публике Србије уплати таксу од 

број или ознака 

сврха:Републичка административна такса са назнаком 

____________________ 


