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Наручилац: 

Дом здравља Прокупље   

 
Адреса: 

Ћирила и Методија бр.4. Прокупље 

 
Број Одлуке: 298. 

 
Датум: 21.12.2018. године 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама набавкама (,Сл.гласник РС“, бр. 

124/12  14/15 и 68/15) Директор Дома здравља Прокупље доноси: 

 

 О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 1.6./2018 - Стоматолошки  материјал 

 Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу : 

 

За Партије:  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14 и 15. 

- NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

 

За Партију: 12. 

- MEDIKOM ŠABAC 

 

За Партије: 1, 5, 9, 11 и 16. 

- VETMETAL, BEOGRAD  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана  27.11.2018.год. донео Oдлуку бр.248. о покретању поступка Ј.Н 

мале вредности 1.6./2018.  Јавна набавка добра –– Стоматолошког материјала  за 

2018.годину  на период  од  12 месеци. 

Наручилац је дана  30.11.2018.год објавио позив за подношење понуда на Порталу  

јавних набавки . На адресу наручиоца приспело је 4 понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
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   У извештају о стручној оцени понуда бр. 296 од 18.12.2018.године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

Врста поступка: Набавка мале вредности- Ј.Н. 1.6./2018. 

 Врста предмета јавне набавке: добра 

Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

 

Предмет јавне набавке 

 Број јавне набавке 

 

Набавка  Стоматолошког материјала   за  

2018.годину  на период  од  12 месеци  Ј.Н 

1.6./2018 

Број јавне набавке 1.6./2018.  

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а)   1.250.000,00  

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 1.158.093,75 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 1.379.228,10 

 

  Процењена вредност набавке: 1.250.000,00 дин  без Пдв-а 

Евентуална одступања  од плана набавки са образложењем 

Спроведен је  Отворени поступак  јавне набавке како је првобитно ова набака и 

планирана у плану набавке . 

Наручилац је самостално спровео ову набавку ,односно није је спровео  са другим 

наручиоцима 

  Укупан број поднетих понуда:  4 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1 MEDIPRO BEOGRAD / 

2 NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD / 
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3 MEDIKOM ŠABAC / 

4 VETMETAL doo BEOGRAD / 

 

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

понуђена цена: НЕМА 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде Понуђена 

цена 

/ / / / 

 

        Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: “Најнижа 

понуђена цена“ 

 

 Набавка  СТОМАТОЛОШКОГ материјала за  2018. годину  на период  од  12 

месеци  Ј.Н. 1.6./2018 

Партија I – АНЕСТЕТИЦИ 

 Назив  Понуђача 
Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. VETMETAL doo BEOGRAD 82.394,00 дин 

           Процењена вредност је 78.000.00 дин 

 Назив,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора:  

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

понуђача 

                                    VETMETAL doo BEOGRAD 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                               Ne                        

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 x 
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Партија II-Орална хирургија 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

35.090.00 дин 

2. 
VETMETAL doo BEOGRAD 

42.380.00 дин 

            Процењена вредност је 50.000.00 дин 

 Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора:  

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

понуђача 

                                     NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                              Ne                        

Партија III - Лечење зуба -Препарати 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

110.070,40 дин 

2. 
VETMETAL doo BEOGRAD 

114.756,10 дин 

             Процењена вредност је 120.000.00 дин 

 Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора: 

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

понуђача 

 

                                NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

                          Da                                              Ne                                    

 
 
 
 
 
 

 x 

 x 
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Партија IV – Дефинитивни испуни 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

22.818,00 дин 

2 
VETMETAL doo BEOGRAD 

52.272,00 дин 

            Процењена вредност  је 60.000.00 дин 

            Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора:  

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

понуђача 

 

                                    NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                              Ne                        

 

Партија V- Амалгамски испуни 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

         87.800,00 дин 

2 
VETMETAL doo BEOGRAD 

                         76.400,00 дин 

            Процењена вредност  је 77.000.00 дин 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача: 

VETMETAL doo BEOGRAD 

 

       и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                         Da                                                Ne                     

 
 

 x 

 x 
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Партија VI- Помоћни стоматолошки материјал 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

63.646,00 дин 

2. 
VETMETAL doo BEOGRAD 

72.065,20 дин 

            Процењена вредност  је 50.000.00 дин 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача: 

NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

 

        и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

        Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                      

 

Партија VII- Канални инструменти 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

66.568,00 дин 

2. 
VETMETAL doo BEOGRAD 

86.672,80 дин 

            Процењена вредност  је 42.000.00 дин 

             Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача:  

NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

          и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                  

 
 
 

 x 

 x 
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Партија VIII-  Ротирајући инструменти 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1 
MEDIPRO, BEOGRAD 102.800,00 дин 

2 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

35.544,00 дин 

3 
VETMETAL doo BEOGRAD 

39.832,00 дин 

            Процењена вредност  је 45.000.00 дин 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача:  

NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

            и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                          Da                                              Ne                      

Партија IX- ОРТОДОНЦИЈА 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

146.414,00 дин 

2. 
VETMETAL doo BEOGRAD 

112.601,00 дин 

              Процењена вредност  је 134.000.00 дин 

  Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача:  

VETMETAL doo BEOGRAD 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                     

 
 
 

 x 

 x 
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Партија X – ЗУБНА ТЕХНИКА 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

241.749,00 дин 

2. 
VETMETAL doo BEOGRAD 

253.997,00 дин 

            Процењена вредност  је 200.000.00 дин 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача: 

NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

 

        и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                    

 

Партија XI- ПРОТЕТИКА 

 
 

                   Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

57.242,50 дин 

2 
VETMETAL doo BEOGRAD 

49.624,85 дин 

            Процењена вредност  је 75.000.00 дин 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача:  

VETMETAL doo BEOGRAD 

 

         и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                      

 

 x 

 x 
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Партија - XII- РТГ ДИЈАГНОСТИКА 

 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
MEDIKOM ŠABAC 

  141.430,00 

              Процењена вредност  је 148.000.00 дин 

              Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача:  

MEDIKOM ŠABAC 

 

         и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne           

 

Партија XIII-  КОМПОЗИТНИ ИСПУНИ 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

  42.280,00 дин 

2. 
VETMETAL doo BEOGRAD 

 43.393,60 дин 

            Процењена вредност  је 84.000,00 дин 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача:  

NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

            и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

 

                     Da                                              Ne               

 

        

 x 

 x 
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Партија XIV- ПРЕВЕНЦИЈА КАРИЈЕСА 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

21.678,50 дин 

2. 
VETMETAL doo BEOGRAD 

23.154,00 дин 

            Процењена вредност  је 34.000,00 дин 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача:  

NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

 

        и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                     

 

Партија XV – ШПИРИТУС 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1 
NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

4.700.00 дин 

            Процењена вредност  је 30.000,00 дин 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача: 

  

NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

 

        и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                    

 
 
 

 x 

 x 
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Партија XVI- ПРЕВЕНТИВА 

 
 

                   Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
VETMETAL doo BEOGRAD 

52.500,00 дин 

             Процењена вредност  је 23.000.00 дин  

       Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

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

понуђача:                  

NEO YU-DENT d.o.o. NOVI SAD 

 

         и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                      

 

 

 У контексту спроведеног поступка јавне набавке мале вредности Стоматолошког 

материјала, а у складу са чланом 108. став 1. ЗЈН, директор Дома здравља Прокупља 

прихвата предлог Комисије наручиоца о додели уговора у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. 1.6./2018 и доноси Одлуку у складу са изнетим. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети  

Захтев за заштиту права у року од 5 дана  

од дана објављивања Одлуке на порталу 

јавних набавки. Захтев за заштиту права  

подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено  

доставља Републичкој комисији за заштиту  

права у поступцима јавних набавки. 

. 

 

Директор,               

др Зорица Момчиловић       

 

__________________________    

 x 


