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Партија 37 – Дијамантске шајбне „Vetmetal“d.o.o. 

Партија 38 – Стоматолошки рендген „Vetmetal“d.o.o. 

Партија 39 – Карпул анестезија „Vetmetal“d.o.o. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

          Наручилац је дана 21.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у 

отвореном поступку, заводни број Одлуке 237/1 - „Куповина стоматолошког материјала“, редни број 

10/2018.  

          За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда и конкурсну 

документацију дана 21.02.2018. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

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

          Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда број 237/16 од 17.04.2018. 

године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: Добра 

2) Врста наручиоца: здравство 

3) Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке „Куповина стоматолошког материјала“ 

Редни број из Плана јавних набавки; Редни број јавне 

набавке 
I  5, 10/2018 

Назив и ознака из општег речника набавке 

33140000 - Медицински потрошни 

материјал, 33141800 - Зубарски потрошни 

материјали 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском 

плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су 

предвиђена у Финансијском плану 

наручиоца на позицији Б VII 

Назив и број партије 
Назив изабраног 

понуђача 

Процењена 

вредност 

јавне 

набавке 

(без ПДВ-а) 

у динарима 

Вредност 

уговора о 

јавној 

набавци 

(без ПДВ-а) 

у динарима 

Вредност 

уговора о 

јавној 

набавци 

(са ПДВ-ом) 

у динарима 

Партија 1 –  Нанохибридни 

композитни испуни 
„Vetmetal“d.o.o. 232.200,00 143.950,00   172.740,00 

Партија 2 –  Амалгамски  испуни „Vetmetal“ d.o.o. 30.000,00 25.800,00 30.960,00 

Партија 3 – Препарати за лечење 

зуба 
„Vetmetal“ d.o.o. 105.000,00 94.280,00   113.136,00 

Партија 4 –  Цементи „Vetmetal“ d.o.o. 130.000,00 80.250,00   96.300,00 

Партија 5 –  Алгинат „Vetmetal“ d.o.o. 230.000,00 115.741,50   138.889,80 

Партија 6 –  Протетика „Vetmetal“ d.o.o. 19.000,00 15.000,00 18.000,00 

Партија 7 –  Гел за подлагање 

протеза 
„Vetmetal“ d.o.o. 11.000,00 8.653,00   10.383,60 

Партија 8 – Акрилат за израду 

ортодонтских апарата 
„Vetmetal“ d.o.o. 165.000,00 138.850,00   166.620,00 

Партија 9 – Боје за ортодонтске 

апарате 
„Vetmetal“ d.o.o. 60.000,00 56.840,00   68.208,00 

Партија 10 – Ортодонтски шрафови „Medipro 

international“ d.o.o. 
655.000,00 648.000,00 777.600,00 

Партија 11 – Ортодонција / 360.000,00 / / 

Партија 12 – Орална хирургија „Neo Yu-dent“ d.o.o. 165.000,00 161.080,00   185.696,00 

Партија 13 – Јодоформ прах „Vetmetal“ d.o.o. 36.000,00 34.446,00   41.335,20 

Партија 14 – Материјали за обраду „Neodent“ d.o.o. 200.000,00 197.008,00   236.409,60 

Партија 15 – Паста за УМН „Neo Yu-dent“ d.o.o. 36.000,00 8.100,00   9.720,00 
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Партија 16 – Средства за 

ендодонтску терапију 
„Neo Yu-dent“ d.o.o. 305.000,00 259.140,00   310.968,00 

Партија 17 – Средства за полирање 

акрилата 
„Vetmetal“d.o.o. 100.000,00 57.226,00   68.671,20 

Партија 18 – Заливач фисура „Laviefarm“ d.o.o. 68.000,00 63.000,00 75.600,00 

Партија 19 – Помоћни 

стоматолошки материјал 
„Vetmetal“ d.o.o 295.000,00 274.642,00 329.354,40 

Партија 20 – Раствор за 

дезинфекцију канала 
„Vetmetal“ d.o.o. 15.000,00 12.000,00   14.000,00 

Партија 21 – Раствор за 

дезинфекцију канала 2 
/ 6.800,00 / / 

Партија 22 – Раствор флуорида / 95.000,00 / / 

Партија 23 – Спреј за подмазивање 

насадних инструмената 
„Neo Yu-dent“ d.o.o. 9.000,00 5.220,00   6.264,00 

Партија 24 – Средство за 

епителизацију слузокоже 
„Neo Yu-dent“ d.o.o. 45.000,00 11.250,00   13.500,00 

Партија 25 –Целулоидне круне „Neo Yu-dent“ d.o.o. 7.000,00 3.980,00   4.776,00 

Партија 26 – Средство за 

деминерализацију дентина 
„Vetmetal“d.o.o. 6.000,00 1.500,00   1.800,00 

Партија 27 – Глас јономер цемент „Neo Yu-dent“ d.o.o. 659.000,00 390.600,00   468.720,00 

Партија 28 – Глас јономер подлога „Neo Yu-dent“ d.o.o. 25.000,00 11.960,00   14.352,00 

Партија 29 – Заштитне подлоге „Vetmetal“d.o.o 92.000,00 66.800,00   80.160,00 

Партија 30 – Зубна техника „Vetmetal“d.o.o 305.000,00 225.840,00   271.008,00 

Партија 31 – Заштитна опрема „Neo Yu-dent“ d.o.o. 52.000,00 31.200,00   37.440,00 

Партија 32 – Микрохибридни 

композитни испуни 
„Vetmetal“d.o.o. 580.000,00 249.700,00   299.640,00 

Партија 33 – Пластичне чаше и 

четке за инструменте 
„Vetmetal“d.o.o. 50.000,00 42.380,00   50.856,00 

Партија 34 – Зубна техника 2 „Neo Yu-dent“ d.o.o. 160.000,00 147.788,00   177.345,60 

Партија 35 – Двослојни зуби „Interdent“ d.o.o. 750.000,00 639.360,00   767.232,00 

Партија 36 – Шајбне „Vetmetal“d.o.o. 30.000,00 22.440,00 26.928,00 

Партија 37 – Дијамантске шајбне „Vetmetal“d.o.o. 26.000,00 12.000,00 14.400,00 

Партија 38 – Стоматолошки рендген „Vetmetal“d.o.o. 650.000,00 271.244,00 325.492,80 

Партија 39 – Карпул анестезија „Vetmetal“d.o.o. 135.000,00 131.050,00 144.155,00 

Укупно: 6.900.000,00 4.658.318,50 5.568.661,20 

4) Критеријум за оцењивање понудa, за све партије, је најнижа понуђена цена 

5) Неблаговремених понуда није било 

 

      6)  Укупан број поднетих понуда: десет 

 

Ред. 

Бр. 
Назив понуђача 

број под којим је 

понуда заведена и 

датум пријема понуда 

   1. „Neodent“ doo Ранкеова 4, Београд, мат.бр. 07674147 3/74 од 22.03.2018 

2. 
„Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 

08736871 
3/75 од 22.03.2018 

3. 
„Akord dental“ d.o.o. Скерлићева бр.8, Крагујевац, мат.бр.  

17112961 
3/76 од 22.03.2018 

4. „Medicom“ doo Поцерска бр. 3,  Шабац, мат.бр. 07595166 3/77 од 22.03.2018 

5. „Laviefarm“ d.o.o. Зрмањска 41/1, Београд, м.бр. 17199013 3/78 од 23.03.2018 

6. „Tehnodent“ d.o.o. Раковачка бр. 7, Нови Сад, мат.бр. 08702438 3/79 од 23.03.2018 

7. 
„Dental expres“ d.o.o. Булевар Зорана Ђинђића 88, Београд, мат.бр. 

20502797 
3/80 од 23.03.2018 

8. „Medipro international“d.o.o. Незнаног јунака 37, Београд, мат.бр. 3/81 од 23.03.2018 
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Партија 1- Нанохибридни композитни испуни 

Укупан број понуда за партију број 1. – пет           

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

партију 1):  
1. Комисија је установила да понуда понуђача „Tehnodent“ d.o.o. број понуде 3/79 од 23.03.2018 

године прелази износ процењене вредности за партију 1 па се на основу члана 3. став 1. тачка 

33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као неприхватљива. 

2. Комисија је установила да понуда понуђача „Medipro international“d.o.o. број понуде 3/81 од 

23.03.2018. године прелази износ процењене вредности за партију 1 па се на основу члана 3. 

став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Tehnodent“ d.o.o. 238.500,00   286.200,00 

2. „Medipro international“d.o.o. 542.500,00   651.000,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1.  „Vetmetal“ d.o.o. 143.950,00   

2.  „Neo Yu-dent“ d.o.o. 152.600,00   

3.  „Laviefarm“ d.o.o. 225.900,00   

   

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 1, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 2- Амалгамски испуни 

Укупан број понуда за партију број 2. – две                        

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

партију 2): / 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“ d.o.o. 25.800,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 27.600,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 2, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

 

 

07728212 

9. „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657 3/82 од 23.03.2018 

10. „Interdent“ d.o.o. Земунска 22, локал 3 , Београд, мат.бр. 17414402 3/83 од 23.03.2018 
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Партија 3- Препарати за лечење зуба 

Укупан број понуда за партију број 3. – две                         

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

партију 3): / 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 94.280,00   

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 102.250,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 3, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 4 - Цементи  

Укупан број понуда за партију број 4. – две                         

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

партију 4): / 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 80.250,00   

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 121.290,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 4, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 5 - Алгинат 

Укупан број понуда за партију број 5. – три                         

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

партију 5):  

 

1. Комисија је установила да понуђач „Neo Yu-dent“ d.o.o. није доставио овлашћење од другог 

правног лица, које је носилац Решења-дозволе код АЛИМС-а, да може учествовати у 

предметном поступку. 

На основу наведеног понуда понуђача „Neo Yu-dent“ d.o.o. се одбија као неприхватљива. 

 

2. Комисија је установила да понуда понуђача „Medipro international“ d.o.o. прелази износ 

процењене вредности за партију 5 па се на основу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 

набавкама понуда се одбија као неприхватљива. 

На основу наведеног понуда понуђача „Medipro international“d.o.o. се одбија као 

неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 
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1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 228.312,00   273.974,40 

2. „Medipro international“d.o.o. 234.654,00   281.584,80 

 

 

Ранг листа понуђача чијa je понудa одговарајућa и прихватљивa 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 115.741,50   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 5, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 6 - Протетика 

Укупан број понуда за партију број 6. – једна                        

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

партију 6): / 

 

Ранг листа понуђача чија је понуда одговарајућа и прихватљива 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 15.000,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 6, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 7 - Гел за подлагање протеза 

Укупан број понуда за партију број 7. – две                         

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

партију 7): нема одбијених понуда 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o.  8.653,00   

2. „Tehnodent“ d.o.o. 10.950,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 7, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 8 - Акрилат за израду ортодонтских апарата 

Укупан број понуда за партију број 8. – три                         

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

партију 8):  
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1. Комисија је установила да је понуђач „Interdent“ d.o.o, број понуде 3/83 од 23.03.2018године, 

понудио добро које нема одговарајућу технику израде. Тражена је техника насипавања, а 

понуђена је техника наношења спрејом.  

На основу наведеног понуда понуђача „Interdent“ d.o.o се одбија као неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Interdent“ d.o.o. 155.020,00   186.024,00 

 

Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 138.850,00   

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 160.600,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 8, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 9 - Боје за ортодонтске апарате 

Укупан број понуда за партију број 9. – две                         

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

партију 9):  

1. Комисија је установила да понуђач „Interdent“ d.o.o. није понудио тражене боје. 

На основу наведеног понуда понуђача „Interdent“ d.o.o се одбија као неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Interdent“ d.o.o. 24.780,00   29.736,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o.  56.840,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 9, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 10 - Ортодонтски шрафови 

Укупан број понуда за партију број 10. – три                       

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

партију 10):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „NeoYu-dent“ d.o.o. број понуде 3/75 од 

22.03.2018. године прелази износ процењене вредности за партију 10 па се на основу члана 3. 

став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као неприхватљива. 
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2. Комисија је установила да је понуђач „Vetmetal“ d.o.o, број понуде 3/82 од 23.03.2018. године, 

понудио добро које не одговара захтеваним карактеристикама (достављене само 2 величине 

као узорак) па се на основу наведеног понуда одбија као неодговарајућа. 

 

                                     Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 812.000,00   974.400,00 

3. „Vetmetal“d.o.o. 588.000,00   705.600,00 

 

Ранг листа понуђача чијa je понудa одговарајућa и прихватљивa 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Medipro international“ d.o.o. 648.000,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 10, 

додељује понуђачу „Medipro international“d.o.o. Незнаног јунака 37, Београд, број понуде 3/81 од 

23.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 12 – Орална хирургија 

 

Укупан број понуда за партију број 12. – две                       

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

партију 12):  

1. Комисија је установила да је понуђач „Vetmetal“ d.o.o, број понуде 3/82 од 23.03.2018. године, 

у „Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ за ставку под редним 

бројем 4 – „Препарат за лечење алвеолита – без јодоформа“ понудио производ са јодоформом 

и за ставку под редним бројем 6 – „Хируршки свилени ,ресорптивни конац  са троугластом 

иглом - величине 3/0 и 4/0  закривљеност игле 3/8,дужина маx 19 мм“ понудио нересорптивни 

конац. 

 На основу наведеног понуда понуђача „Vetmetal“ d.o.o се одбија као неодговарајућа за 

партију бр.12 

 

                                     Понуђена вредност одбијене понуде 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Vetmetal“ d.o.o 137.969,00   165.562,80 

 

Ранг листа понуђача чијa je понудa одговарајућa и прихватљивa 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 161.080,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 12, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 
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Партија 13 – Јодоформ прах 

Укупан број понуда за партију број 13. – две                       

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

партију 13):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“ d.o.o 34.446,00   

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 34.800,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 13, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 14 – Материјали за обраду 

Укупан број понуда за партију број 14. – четири                      

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

партију 14):  

1. Комисија је установила да понуђач „Laviefarm“ d.o.o, број понуде 3/78 од 23.03.2018. године, 

није понудио ставку под редним бројем 12 из „Обрасца структуре понуђене цене са упутством 

како да се попуни“. За ставке 12 и 13 је понуђен исти производ који одговара траженом за 

ставку 13. Такође, понуда прелази износ процењене вредности за партију 14. 

На основу наведеног понуда понуђача „Laviefarm“d.o.o се одбија као неприхватљива за 

партију 14. 

2. Комисија је установила да се у понуди понуђача „Vetmetal“ d.o.o. број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године ставке под редним бројем 10, 18,19, 20, 21, 22 и 23 из „Обрасца структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни“ не налазе у достављеном изводу из каталога. 

На основу наведеног понуда понуђача „Vetmetal“ d.o.o. се одбија као неприхватљива за 

партију 14. 

3. Комисија је установила да у понуди понуђача „Interdent“ d.o.o, број понуде 3/83 од 23.03.2018. 

ставку под редним бројем 12 из „Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се 

попуни“ се не налази у достављеном каталогу. Такође, понуда прелази износ процењене 

вредности за партију 14. 

 На основу наведеног понуда понуђача „Interdent“ d.o.o. се одбија као неприхватљива за 

партију бр.14. 

 

                                     Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Laviefarm“ d.o.o 209.730,00 251.676,00 

2. „Vetmetal“ d.o.o. 160.280,00   192.336,00 

3. „Interdent“ d.o.o. 206.130,20   247.356,24 

 

Ранг листа понуђача чија је понуда одговарајућа и прихватљива 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neodent“ d.o.o. 197.008,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 14, 

додељује понуђачу „Neodent“ doo Ранкеова 4, Београд, мат.бр. 07674147, број понуде 3/74 од 

22.03.2018. године. 
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Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 15 - Паста за УМН 

Укупан број понуда за партију број 15. – четири                      

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

партију 15):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Interdent“ d.o.o. број понуде 3/83 од 23.03.2018. 

године прелази износ процењене вредности за партију 15 па се на основу члана 3. став 1. 

тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као неприхватљива. 

 

                                     Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Interdent“ d.o.o. 41.580,00   49.896,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 8.100,00   

2. „Vetmetal“ d.o.o. 12.000,00 

3. „Neodent“ d.o.o. 33.690,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 12, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 16 – Средства за ендодонтску терапију  

Укупан број понуда за партију број 16. – две                    

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

партију 16):  

 

Ранг листа понуђача чија је понуда одговарајућа и прихватљива 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o 259.140,00   

2. „Vetmetal“ d.o.o. 301.170,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 16, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 17 – Средства за полирање акрилата 

Укупан број понуда за партију број 17. – две       

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

партију 17): / 

 

Ранг листа  понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 57.226,00   
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2. „Interdent“ d.o.o. 96.309,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 17, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 18 – Заливач фисура 

Укупан број понуда за партију број 18. – две      

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

партију 18): 

1.  Комисија је установила да је понуђач „Vetmetal“ d.o.o понудио добро које не садржи састав 

захтеван конкурсном документацијом (Bis- GMA уретан диметакрилата и триетилен гликол 

диметакрилат).  

На основу наведеног понуд понуђача „Vetmetal“ d.o.o се одбија као неодговарајућа. 

                                

Понуђена вредност одбијене понуде 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Vetmetal“ d.o.o 48.800,00   58.560,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Laviefarm“ d.o.o. 63.000,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 18, 

додељује понуђачу „Laviefarm“ d.o.o. Зрмањска 41/1, Београд, м.бр. 17199013,  број понуде 3/78 од 

23.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 19 – Помоћни стоматолошки материјал 

Укупан број понуда за партију број 19. – две        

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

партију 19):  

 

Ранг листа понуђача чијa je понудa одговарајућa и прихватљивa 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“ d.o.o 274.642,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 282.660,00   

* наручилац је код понуде понуђача „Vetmetal“ d.o.o. број понуде 3/82 од 23.03.2018. године извршио 

законом дозвољену исправку рачунске грешке, допис број 237/11 од 13.04.2017. године  и допис број 

237/12 од 13.04.2018. године. 

  

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 19, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 
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Партија 20 – Раствор за дезинфекцију канала 

Укупан број понуда за партију број 20. – једна         

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

партију 20):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 12.000,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 20, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

 

Партија 23 – Спреј за подмазивање насадних инструмената 

Укупан број понуда за партију број 23. – две        

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

партију 23):  

1. Комисија је установила да је понуђач „Vetmetal“ d.o.o. број понуде 3/82 од 23.03.2018. године 

понудио добро које нема 3 наставка која су тражена конкурсном документацијом. 

На основу наведеног понуда понуђача „Vetmetal“ d.o.o се одбија као неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 6.240,00   7.488,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 5.220,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 23, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 24 – Средство за епителизацију слузокоже 

Укупан број понуда за партију број 24. – две         

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

партију 24):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 11.250,00   

2. „Vetmetal“d.o.o. 42.450,00 
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Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 24, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 25 – Целулоидне круне 

Укупан број понуда за партију број 25. – две         

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

партију 25):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 3.980,00   

2. „Laviefarm“ d.o.o. 6.000,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 25, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 26 – Средство за деминерализацију дентина 

Укупан број понуда за партију број 26. –  две     

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

партију 26):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 1.500,00   

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 4.800,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 26, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 27 – Глас јономер цемент 

Укупан број понуда за партију број 27. – три    

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

партију 27):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 390.600,00   

2. „Medipro international“d.o.o. 611.730,00   

3. „Vetmetal“d.o.o 636.300,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 27, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 28 – Глас јономер подлога 

Укупан број понуда за партију број 28. – три     

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

партију 28):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Tehnodent“ d.o.o.  број понуде 3/79 од  

23.03.2018. године прелази износ процењене вредности за партију 28 па се на основу члана 3. 

став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Tehnodent“ d.o.o.   137.400,00   164.880,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 11.960,00   

2. „Vetmetal“d.o.o 18.000,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 28, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 29 – Заштитне подлоге 

Укупан број понуда за партију број 29. –  три     

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

партију 29):  

1 Комисија је установила да понуда понуђача „Laviefarm“ d.o.o. број понуде 3/78 од 

23.03.2018. године прелази износ процењене вредности за партију 29 па се на основу члана 3. 

став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Laviefarm“ d.o.o. 180.000,00   216.000,00 

 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o 66.800,00   

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 86.000,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 29, 
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додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 30 –  Зубна техника 

Укупан број понуда за партију број 30. –  три    

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

партију 30):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o 225.840,00   

2. „Interdent“ d.o.o. 293.498,00   

3. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 298.420,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 30, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 31 – Заштитна опрема 

Укупан број понуда за партију број 31. –  две     

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

партију 31):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Vetmetal“d.o.o. број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године прелази износ процењене вредности за партију 31 па се сходно члану 3. 

став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 136.740,00   164.088,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 31.200,00   

2. „Laviefarm“ d.o.o. 42.900,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 28, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 32 – Микрохибридни композитни испуни 

Укупан број понуда за партију број 32. –  две     

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

партију 32): / 
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Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 249.700,00   

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 557.000,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 32, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 33 – Пластичне чаше и четке за инструменте 

Укупан број понуда за партију број 33. –  две     

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

партију 33): / 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 42.380,00   

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 45.180,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 33, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 34 – Зубна техника 2 

Укупан број понуда за партију број 34. –  три     

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

партију 34):  

1. Комисија је установила да је понуђач „Vetmetal“d.o.o. број понуде 3/82 од 23.03.2018. године 

за ставку под редним 6 из „Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ 

понудио добро без еугенола што не одговара захтеваном. 

На основу наведеног понуда понуђача „Vetmetal“d.o.o. се одбија као неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 151.063,00   181.275,60 

 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 147.788,00   

2. „Medipro international“d.o.o. 155.920,00   
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Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 34, 

додељује понуђачу „Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 08736871,  број понуде 

3/75 од 22.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 35 – Двослојни зуби  

Укупан број понуда за партију број 35. – четири     

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

партију 35): / 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1.  „Interdent“ d.o.o. 639.360,00   

2. „Akord dental“d.o.o. 662.400,00   

3. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 718.800,00   

4. „Vetmetal“d.o.o. 732.000,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 35, 

додељује понуђачу „Interdent“ d.o.o. Земунска 22, локал 3 , Београд, мат.бр. 17414402,  број понуде 

3/83 од 23.03.2018. године . 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 36 – Шајбне  

Укупан број понуда за партију број 36. – три   

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

партију 36): / 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1.  „Vetmetal“d.o.o. 22.440,00 

2.  „Neo Yu-dent“ d.o.o. 25.200,00   

3. „Interdent“ d.o.o. 25.272,00   

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за партију 36, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/82 од 

23.03.2018. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 37 – Дијамантске шајбне 

Укупан број понуда за партију број 37. – три   

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

партију 37): / 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1.  „Vetmetal“d.o.o. 12.000,00 
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