
 

         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 понуђача: 

 

    

 „Медипро Интернационал“ Д.О.О, Београд-за партију 3 и 12 

„Суперлаб“Д.О.О , Нови Београд- за партију 4 

„Медпро-Јан“ ,Нови Сад – за партију 1,5,6,11,14 

 „Медиком“Д.О.О, Шабац – за партију 13 

   

 

 

O б р а з л ож е њ е 

 

 

.Наручилац је дана 07.11.2016. године донео одлуку о покретању  отвореног поступка 

добра,куповина стоматолошке опреме обликоване у 12 –партија , ЈН 05/16, ОРН-33126000-9. За 

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

јавних набавки, порталу Службеног гласника  и интернет страници наручиоца-Завод за 

стоматологију Крагујевац. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је  7 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. 01-1572/4  од  08.12.2016. године,Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

 

 

 

Завод за стоматологију 

Крагујевац 

Змај Јовина 32 

Крагујевац 

1572/5 

09.12.2016.год. 



 1)Подаци о јавној набавци:  

 

Предмет јавне набавке су добра 

 

     Процељена 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-ом) 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 4 (са ПДВ-а) 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 5 (без ПДВ-ом) 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 5 (са ПДВ-а) 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 6 (без ПДВ-ом) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 6 (са ПДВ-ом) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 11 (без ПДВ-а)     

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 11 (са ПДВ-ом)     

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 12 (без ПДВ-а)     

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 12 (са ПДВ-ом)     

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 13 (без ПДВ-а)     

 

 

 

 

           Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 13 (са ПДВ-ом) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

          За партију 14 (без ПДВ-а) 

          Вредност уговора о јавној набавци 

           За партију 14 (са ПДВ-ом) 

 

 

 

Куповина стоматолошке опреме обликоване у 12-

партија ОРН-33126000-9 

1.882.000,00 

15.000,00 

18.000,00 

 390.000,00 

468.000,00 

108.320,00 

129.984,00 

61.075,00 

73.290,00 

153.120,00 

183.744,00 

252.200,00 

302.640,00 

92.000,00 

110.400,00 

330.000,00 

396.000,00 

130.375,00 

156.450,00 



2)  Укупан број поднетих понуда:   7 

 

                                                 Назив/име понуђача 

           Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Технодент“Д.О.О Нови Сад - 

2. „Медпро-Јан“Нови Сад  

3. „Ортодент“Д.О.О Ниш 

 

 

4. „Медипро 

Интернатионал“Д.О.О.Београд 

 

5. „Медиком“Д.О.О Шабац  

6. „Бетметал“Београд  

7. „Суперлаб“ Нови Београд  

 

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

 

Бројподкојимјепонудазаведена  

Подносилац 

понуде 

 

Разлозизаодбијањепонуде 

Понуђенаценабез 

ПДВ-а 

Понуђенаценаса 

ПДВ-ом 

 

1562 

„Технодент“Д.О.О 

Нови Сад 

Партија 14 

Није попуњен  прилог V-

образац понуде , због чега 

се понуда сматра 

неприхватљивом. 

135.000,00 162.000,00 

 

1572 

„Ортодент“Д.О.О 

Ниш 

Партија 3 

Партија 4 

Партија 5 

Партија 13 

Партија 14 

Понуђач је дао краћи рок 

плаћања од рока који је 

наручилац захтевао у 

конкурсној 

документацији, чиме 

условљава права 

наручиоца па се самим 

тим понуда сматра 

неприхватљивом. 

 

 

350.500,00 

  73.000,00 

189.400,00 

255.600,00 

104.000,00 

 

 

420.600,00 

   87.600,00 

227.280,00 

306.720,00 

124.800,00 

 

1583 „Ветметал“Д.О.О  

Београд 

 

Партија 1 

Партија 6 

Понуда не садржи доказ 

из чл.75. став.1. тачка 5. 

ЗЈН  која се односи на 

предметну ЈН-фотокопија 

Решења Министарства 

здравља, па се понуда 

одбија на основу чл.106. 

 

 

 

11.016,00 

 

 

 

13.219,00 



Партија 12 ЗЈН. 39.780,00 

99.200,00 

47.736,00 

119.040,00 

 

 

 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 

 

1571 

„Медпро-Јан“Нови Сад 

Партија 1 

Партија 5 

Партија 6 

Партија 11 

Партија 14 

 

15.000,00 

61.075,00 

153.120,00 

252.200,00 

130.375,00 

 

18.000,00 

73.290,00 

183.744,00 

302.640,00 

156.450,00 

 

60 

60 

60 

60 

60 

 

90 

90 

90 

90 

90 

 

15 

30 

30 

30 

15 

 

 

Франко 

 

1578 

„Медипро 

Интернационал“Д.О.ОБео

град 

Партија 3 

Партија 12 

 

 

390.000,00 

92.000,00 

 

 

468.000,00 

110.400,00 

 

 

60 

60 

 

 

90 

90 

 

 

20 

2 

 

 

франко 

1580 “Медиком „Д.О.О Шабац 

Партија:13 

 

330.000,00 

 

396.000,00 

 

60 

 

90 

 

60 

 

франко 

1584 „Суперлаб“ Д.О.О. Нови 

Београд 

Партија:4 

 

108.320,00 

 

129.984,00 

 

60 

 

90 

 

60 

 

франко 

 

 

5) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

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

 

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

*„Медипро Интернатионал“Д.О.О Београд - за партију 3 и 12      (аутоклав-пескара) 

*„Суперлаб“Д.О.О Нови Београд - за партију 4     (стерилизатор) 

* „Медпро-Јан“ Нови Сад   – за партију 1,5,6,11,14 

 (хелио лампа,технички микромотор за хирургију,кавитрон,компресор,технички мотор) 

*„Медиком“Д.О.О Шабац –за партију 13 (комора за рентген) 



 

 

Изабрани понуђач извршава услугу

   

                          Да 

 

 

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

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

ЈН 05/16 у отвореном поступку,куповина стоматолошке опреме обликоване у 12 партија,

33126000-9 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцуподнети захтев за заштиту права

од дана пријема исте ( чл.149.ЗЈН).

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Ре

динара ( број жиро рачуна:840

бројилиознакајавненабавке,шифраплаћања 153,

назнаком јавненабавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
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забрани понуђач извршава услугу 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 о 

ЈН 05/16 у отвореном поступку,куповина стоматолошке опреме обликоване у 12 партија,

Против ове одлуке понуђач може наручиоцуподнети захтев за заштиту права

од дана пријема исте ( чл.149.ЗЈН). 

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

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

шифраплаћања 153, сврха:Републичка административна такса са 

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

Одговорнолице 

____________________

                                                        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 додели уговора за 

ЈН 05/16 у отвореном поступку,куповина стоматолошке опреме обликоване у 12 партија, ОРН-

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

публике Србије уплати таксу од 120.000,00 

, позив на број  97- 

сврха:Републичка административна такса са 

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

_______________ 

X 


