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

5) Неблаговремених понуда није било 

       6)   Укупан број поднетих понуда:  

 

Партија 5 - Цинк оксид еугенол 

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. понудио добро које није у складу са 

захтеваним карактеристикама наведеним у конкурсној документацији за партију бр. 5, ставка 

1 и 2. Односно, није понуђено средство за индиректно прекривање пулпе, а на основу 

достављене документације је утврђено да је понуђено добро за привремено цементирање. 

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

 

2. Комисија је установила да понуђач „Vetmetal“d.o.o. понудио добро које није у складу са 

захтеваним карактеристикама наведеним у конкурсној документацији за партију бр. 5, ставка 

1 и 2. Односно, није понуђено средство за индиректно прекривање пулпе, а на основу 

достављене документације је утврђено да је понуђено добро за привремено цементирање. 

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. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 20.295,00    24.354,00   

2. „Vetmetal“d.o.o. 19.387,50 23.265,00   

 

Ранг листа понуђача чијa je понудa одговарајућa и прихватљивa 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. / / 

 

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 обустави постука за партију 5, с обзиром да није поднешена 

ниједна прихватљива и одговарајућа понуда. 

 

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):  

Ред. 

Бр. 
Назив понуђача 

број под којим је 

понуда заведена и 

датум пријема понуда 

1. „Medicom“ doo Поцерска бр. 3,  Шабац, мат.бр. 07595166 3/187 од 10.07.2019 

2. „Neodent“ doo Ранкеова 4, Београд, мат.бр. 07674147 3/188 од 10.07.2019 

3. „Laviefarm“ d.o.o. Зрмањска 41/1, Београд, м.бр. 17199013 3/189 од 11.07.2019 

4. „Interdent“ d.o.o. Земунска 22, локал 3 , Београд, мат.бр. 17414402 3/190 од 11.07.2019 

5. 
„Medipro international“d.o.o. Незнаног јунака 37, Београд, мат.бр. 

07728212 
3/191 од 11.07.2019 

6 „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657 3/192 од 11.07.2019 

7 
„Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 

08736871 
3/193 од 11.07.2019 
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1. Комисија је установила да је понуђач „Neo Yu-dent“ d.o.o.  за ставку под редним броје 4 у 

„Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ није понудио добро 

захтевано конкурсном документацијом.  На основу наведеног понуд понуђача „Neo Yu-dent“ 

d.o.o.  се одбија као неодговарајућа. 

 

2. Комисија је установила да је понуђач „Vetmetal“d.o.o. за ставку под редним броје 4 у 

„Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ није понудио добро 

захтевано конкурсном документацијом.  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. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 296.514,00   355.816,80 

2. „Vetmetal“d.o.o. 275.968,00    331.161,60   

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. / /   

 

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 обустави постука за партију 19 , с обзиром да није поднешена 

ниједна прихватљива и одговарајућа понуда.  

 

Партија 21 – Раствор за дезинфекцију канала 2 

Укупан број понуда за партију број 21. – ниједна        

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

партију 21): / 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. / / 

 

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 обустави постука за партију 2 , с обзиром да није поднешена 

ниједна понуда. 

 

Партија 32 – Микрохибридни композитни испуни 

Укупан број понуда за партију број 32. –  једна     

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

партију 32):  

1. Комисија је установила да је понуђач „Neo Yu-dent“ d.o.o.  понудио добро које није у складу 

са захтеваним карактеристикама наведеним у конкурсној документацији за партију бр. 32, 

Односно, није понуђен микрохибридни композитни испун, већ нанохибридни композитни 

испун. 

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

 

 

 



4 

 

 


