ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 1190
Датум: 18.02.2019.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012) директор Здравственог центра
Зајечар доноси следећу
ОДЛУКУ
додели уговора

Додељује се уговор за набавку специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије Здравственог
центра Зајечар за период од годину дана:
- партија 1- понуђачу ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27, број понуде 1/1-2501/19 od 25.01.2019. године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 871.324,00 динара;
- партија 1/2- понуђачу ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27, број понуде 1/2-2501/19 od 25.01.2019. године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 300,00 динара;
- партија 1/3- понуђачу ''Medipro International“ д.о.о. Београд, Незнаног јунака 37, број понуде 174 од 24.01.2019. године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 113.550,00 динара;
- партија 1/4- понуђачу ''Ветметал“ доо Београд, Савска 33/II, број понуде 033/19 од 29.01.2019. године, укупна вредност
понуде без ПДВ-а 2.620,00 динара;
- партија 1/5- понуђачу ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27, број понуде 1/5-2501/19 od 25.01.2019. године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 630,00 динара;
- партија 2- понуђачу ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27, број понуде 22501/19 od 25.01.2019. године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 3.600,00 динара;
- партија 2/2- понуђачу ''Ветметал“ доо Београд, Савска 33/II, број понуде 033/19 од 29.01.2019. године, укупна вредност
понуде без ПДВ-а 3.600,00 динара;
- партија 2/3- понуђачу ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27, број понуде 2/3 -2501/19 od 25.01.2019. године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.560,00 динара;
____________________________________________________________________________________________________________
Образложење
Наручилац је дана 14.01.2019.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набваке мале вредности бр. 24МВ/18, за
јавну набавку специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије Здравственог центра Зајечар, за
период од годину дана.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и интернет страници , дана 16.01.2019.године.
Општи речник набавки:
3310000 – Медицински потрошни материјал
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је за:
-

Партију 1 Партију 1/2
Партију 1/3
Партију 1/4
Партију 1/5
Партију 2 Партију 2/2
Партију 2/3

2 понуде
1 понуда
3 понуде
1 понуда
1 понуда
2 понуде
- 1 понуда
- 2 понуде
-
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Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о
истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 1149 од 14.02.2019.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
____________________________________________________________________________________________________________
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Потрошни специфичан стоматолошки материјал за потребе службе стоматологије за период од годину дана, обликован по
партијама .
Редни број јавне набавке: 24МВ/18
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) :
Партија 1/1- процењена вредност 889.830,00 динара без ПДВ-а
Партија 1/2 -процењена вредност
360,00 динара без ПДВ-а
Партија 1/3 - процењена вредност 120.390,00 динара без ПДВ-а
Партија 1/4 - процењена вредност
2.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 1/5 - процењена вредност
660,00 динара без ПДВ-а
Партија 2 - процењена вредност
96.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 2/2 - процењена вредност
3.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2/3 - процењена вредност
7.200,00 динара без ПДВ
Партија 1/1- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
871.324,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
1.025.348,80 динара
Партија 1/2- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
300,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
360,00 динара
Партија 1/3- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
113.550,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
136.260,00 динара
Партија 1/4- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
2.620,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
3.144,00 динара
Партија 1/5- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
630,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
756,00 динара
Партија 2Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
74.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
88.800,00 динара
Партија 2/2- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
3.600,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
4.320,00 динара
Партија 2/3- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
1.560,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
1.872,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
Специфичан стоматолошки материјал за потребе сужбе стоматологије, Партија 1/1
3.Укупан број поднетих понуда: 2
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
Владике Ћирића 27
2. „Ветметал“ д.о.о. Београд
Савска 33/ИИ
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
702 од 31.01.2019.г.
“ Ветметал“ д.о.о. Београд
Неодговарајућа -не
испуњава
потпуно све услове из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН и чл.106.ст.1.т.5)
и конкурсне документације
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Конкурсаном документацијом, на страни 4-10 у оквиру области ИИ- Техничке специификације тражених добара, партије 1/1,
поред осталих предвиђена су добра са следећим ставкама и описима:
Tačka 4. Glas jonomer cement kao podloga /prah+tečnost minimum 20 gr+10ml
Tačka 5. Svetlosnopolimerizujući kompoziti na bazi nanohibrida na bazi cirkonijuma i barijum glass punila sa česticama veličine 0,7-1,5
mycrona sa udelom neorganskog punila 77,5% u bojama A1; A2; A3; A3,5 -tuba 4gr)
Tačka 6. Cink fosfatni cement normalnovezujući 120gr+50ml
Tačka 8. Svetlosno polimerizujuće sredstvo za zalivanje fisura- 3,8gr
Tačka 13. Podloga na bazi ZnOE 35g+20g

Увидом у понуду понуђача „Ветметал“ д.о.о. Београд, комисија за јавну набавку, односно стручни тим стоматолошке
службе, констатовао је да је понуђач у оквиру своје понуде за партију 1, за поменуте партије, доставио каталог произвођача
само са сликама понуђених добара а не и сам хемијски састав добара, индикације, начин примене који обично иде уз
препарате.
Даље у оквиру партије 1/1 :
Tačka 19. Tehničkom specifikacijom traženo je dobro sa sledećim karakteristikama: Artikulacioni papir—od 65 microna -12 blokova po
12 listića- ponuđač nije ponudio po specifikaciji odgovarajuće traženo dobro (nije ispoštovano 65 microna već je ponuđeno 71 microna)
Tačka 55. Tehničkom specifikacijom traženo je dobro sa sledećim karakteristikama: Zubi a 28 –troslojni - ponuđač nije ponudio po
specifikaciji odgovarajuće traženo dobro ( specifikacijom smo jasno tražili TROSLOJNE zube) Ponuđač je katalogom a i rešenjem
ALIMSa potvrdio da nam nudi dvoslojne garniture zuba. Ovo je bitna stavka zato što razlikom u ceni bitno se utiče na ukupnu vrednost
ponude.
Tačka 69. Tehničkom specifikacijom traženo je dobro sa sledećim karakteristikama: Ortodontski šraf različitih veličina po
srandardima
CE
(mini
6,5mm
1obrt
0,7mm;srednji7,5mm
1obrt
0,8mm
i
maksi
7,5mm
1obrt
0,8mm)
Bravica
sa
navoja
mora
biti
dobro
zaštićena
kvalitetnom
zaštitnom
plastikom,slobodni delovi moraju biti fiksirani. Dentaurum ili ekvivalent -Ponuđeno dobro ne odgovara potrebama traženim u
specifikaciji ( u dostavljenom katalogu se vide karakteristike ponuđenog dobra koje ne odgovaraju traženim u specifikaciji)
Tačka 74. Tehničkom specifikacijom traženo je dobro sa sledećim karakteristikama: Četka vunena za polir motor 3/70 - ponuđač nije
ponudio po specifikaciji odgovarajuće traženo dobro

Са наведеног, комисија је закључка да се стекао услов за оцену ове понуде неодговарајућом и да исту као такву, треба
одбити без даљег разматрања, односно оцењивања, будући да понуда не испуњава све захтеве утврђене чланом
3.ст.1.тач.32) ЗЈН. Такође, ова понуда је одбијена и због битних недостатака понуде наведених у чл. 106. ст.1. т.5) Закона о
јавним набавкама, обзиром да се због наведених недостатака не може утврдити њена стварана садржина нити је могуће
упоредити је са другим понудама.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено је поднета једна неодговарајућа понуда понуђача „Ветметал“ д.о.о. Београд и једна
одговарајућа понуда понуђача ''Нео YУ Дент“ д.о.о. Н. Сад, комисија је утврдила да је иста прихватљива, будући да
испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку,
те да исте треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
889.830,00
871.324,00
Владике Ћирића 27
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије
Здравственог центра Зајечар ,партија 1/1, у јавној набавци мале вредности бр.24МВ/18, понуда понуђача ''Neo YU Dent“
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д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27 ,прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
__________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
__________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.24МВ/18 за партију 1/1- јавне набавке специфичног
стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана и
доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27.
____________________________________________________________________________________________________________
Специфичан стоматолошки материјал за потребе сужбе стоматологије, Партија 1/2
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
Владике Ћирића 27
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено је поднета понуда понуђача ''Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњаваја све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
__________________________________________________________________________________________________________
1. ''Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
360,00
300,00
Владике Ћирића 27
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије
Здравственог центра Зајечар ,партија 1/2, у јавној набавци мале вредности бр.24МВ/18, понуда понуђача ''Neo YU Dent“
д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27 ,прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
__________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
___________________________________________________________________________________________________________
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На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.24МВ/18 за партију 1/2- јавне набавке специфичног
стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана и
доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27.
____________________________________________________________________________________________________________
Специфичан стоматолошки материјал за потребе сужбе стоматологије, Партија 1/3
3.Укупан број поднетих понуда: 3
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Medipro International“ д.о.о. Београд
Незнаног јунака 37
2. ''Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
Владике Ћирића 27
3. ''Ветметал“ д.о.о. Београд
Савска 33/II
__________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
666 од 30.01.2019.г.
''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад
Неодговарајућа -не испуњава
потпуно све услове из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН
и конкурсне документације
Конкурсаном документацијом, на страни 11-12 у оквиру области II - Техничке специификације тражених добара, партије 1/3,
поред осталих под тачком 8. Предвиђено је добро са следећим описом:
Тачка 8. Ekarteri (po Lanegebek-u i po Farabef-u) 2x 4 kom
Увидом у понуду понуђача ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, односно у каталог произвођача, партију 1/3 ставку 8, комисија за
јавну набавку, односно стручни тим стоматолошке службе, констатовао је да је понуђена цена уочљиво нижа од остала два
понуђача. Цена је нижа јер понуђач нуди пластичне и спецификацији неодговарајуће Екартере а не по Lanegebek-u i po
Farabef-u како је тражено техничком спецификацијом добара наручиоца.
Са наведеног, комисија је закључка да се стекао услов за оцену ове понуде неодговарајућом и да исту као такву, треба
одбити без даљег разматрања, односно оцењивања, будући да понуда не испуњава све захтеве утврђене чланом
3.ст.1.тач.32) ЗЈН.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено је поднета једна неодговарајућа понуда понуђача ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад и две
одговарајуће понуде понуђача ''Medipro International“ д.о.о. Београд, и „Ветметал“ д.о.о. Београд, комисија је утврдила да су
исте прихватљиве, будући да испуњавају све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације за предметну јавну набавку, те да исте треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
__________________________________________________________________________________________________________
1. ''Medipro International“ д.о.о. Београд
120.390,00
113.550,00
Незнаног јунака 37
3. ''Ветметал“ д.о.о. Београд
120.390,00
128.869,00
Савска 33/II
__________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
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У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије
Здравственог центра Зајечар ,партија 1/3, у јавној набавци мале вредности бр.24МВ/18, понуда понуђача ''Medipro
International“ д.о.о. Београд, Незнаног јунака 37 ,прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и
предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
__________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
__________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.24МВ/18 за партију 1/3- јавне набавке специфичног
стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана и
доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Medipro International“ д.о.о. Београд, Незнаног јунака 37.
____________________________________________________________________________________________________________
Специфичан стоматолошки материјал за потребе сужбе стоматологије, Партија 1/4
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Ветметал“ д.о.о. Београд
Савска 33/II
__________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено је поднета понуда понуђача ''Ветметал“ д.о.о. Београд, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњавају све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
__________________________________________________________________________________________________________
1. ''Ветметал“ д.о.о. Београд
2.600,00
2.620,00
Савска 33/II
__________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије
Здравственог центра Зајечар ,партија 1/4, у јавној набавци мале вредности бр.24МВ/18, понуда понуђача ''Ветметал“
д.о.о. Београд, Савска 33/II,прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору
Здравственог центра Зајечар њен избор.
__________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
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___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
__________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.24МВ/18 за партију 1/4- јавне набавке специфичног
стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана и
доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Ветметал“ д.о.о. Београд, Савска 33/II.
____________________________________________________________________________________________________________
Специфичан стоматолошки материјал за потребе сужбе стоматологије, Партија 1/5
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. '' Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
Владике Ћирића 27
__________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено је поднета понуда понуђача '' Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњаваја све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
__________________________________________________________________________________________________________
1. '' Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
660,00
630,00
Владике Ћирића 27
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије
Здравственог центра Зајечар ,партија 1/5, у јавној набавци мале вредности бр.24МВ/18, понуда понуђача '' Neo YU Dent“
д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27 ,прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
__________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
__________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.24МВ/18 за партију 1/5- јавне набавке специфичног
стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана и
доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27.
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____________________________________________________________________________________________________________
Специфичан стоматолошки материјал за потребе сужбе стоматологије, Партија 2
3.Укупан број поднетих понуда: 2
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. '' Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
Владике Ћирића 27
2. „Ветметал“ д.о.о. Београд
Савска 33/II
__________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача '' Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад и „Ветметал“ д.о.о. Београд ,
комисија је утврдила да су исте прихватљиве, будући да испуњавају све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исте треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
__________________________________________________________________________________________________________
1. '' Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
96.600,00
74.000,00
Владике Ћирића 27
2. „Ветметал“ д.о.о. Београд
96.600,00
76.824,00
Савска 33/II
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије
Здравственог центра Зајечар ,партија 2, у јавној набавци мале вредности бр.24МВ/18, понуда понуђача '' Neo YU Dent“
д.о.о. Н. Сад, Владике Ћирића 27 ,прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
__________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
__________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.24МВ/18 за партију 2- јавне набавке специфичног
стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана и
доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Neo YU Dent“ д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27.
____________________________________________________________________________________________________________
Специфичан стоматолошки материјал за потребе сужбе стоматологије, Партија 2/2
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
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___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Ветметал“ д.о.о. Београд
Савска 33/II
__________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено је поднета понуда понуђача ''Ветметал“ д.о.о. Београд, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњавају све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
__________________________________________________________________________________________________________
1. ''Ветметал“ д.о.о. Београд
3.000,00
3.600,00
Савска 33/II
__________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије
Здравственог центра Зајечар ,партија 2/2, у јавној набавци мале вредности бр.24МВ/18, понуда понуђача ''Ветметал“
д.о.о. Београд, Савска 33/II,прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору
Здравственог центра Зајечар њен избор.
__________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
__________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.24МВ/18 за партију 2/2- јавне набавке специфичног
стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана и
доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Ветметал“ д.о.о. Београд, Савска 33/II.
____________________________________________________________________________________________________________
Специфичан стоматолошки материјал за потребе сужбе стоматологије, Партија 2/3
3.Укупан број поднетих понуда: 2
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. '' Neo YU Dent“ д.о.о. Н. Сад
Владике Ћирића 27
2. „Ветметал“ д.о.о. Београд
Савска 33/II
__________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
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