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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), в.д. директорa Дома здравља ,,Нови Београд“ Булевар маршала Толбухина 30, Нови 

Београд, доноси: 

 

О Д Л У К У  

о обустави поступка  јавне набавке 

 

 Обуставља се поступак за јавну набавку мале вредности „Куповина медицинског и 

стоматолошког алата и ситног инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему и 

насадне инструменте“, редни број 37/2019, за партије број 9,11,12,16,19,23, 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 02.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне мале 

вредности, заводни број Одлуке 1157/1 - „Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног 

инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“, редни број 37/2019. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда 02.12.2019. 

године на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

Поступак отварања спроведен је 10.12.2019. године. 

Предметни поступак је обустављен у фази: после истека рока за подношење понуда, а пре 

доношења одлуке о додели уговора. 

Разлог за обуставу поступка: нису испуњени услови за доделу уговора – није поднешена 

ниједна прихватљива ни одговарајућа понуда. 

 

 Образложење: 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 

1157/9 од 20.12.2019.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 медицинског и стоматолошког 

алата и ситног инвентара и резервних делова за 

стоматолошку опрему и насадне инструменте“, 

- Куповина медицинског алата и ситног 

инвентара 

Редни број из Плана јавних набавки; Редни број 

јавне набавке 
I -17, 37/2019 

Назив и ознака из општег речника набавке 

33190000 - Разни медицински уређаји и 

производи; 33131000 - Зубарски ручни 

инструменти 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у 

финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у 

финансијском плану наручиоца на позицији Б 

VI 15.3.1 конто 42691300, Б VI 15.2.2 конто 

4269121 

Б
р

о
ј 

  
  
 

п
ар

ти
је

 

Назив 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 

9. 
Интрумент за тампонаду 

носа  
/ 7.000,00 / / 

11. Ушни левци / 40.000,00 / / 



2 

 

12. 
Ушни инструмент -

пинцета 
/ 12.000,00 / / 

16. Носач вате / 8.000,00 / / 

19. 
Ушни инструмент -

хваталица 
/ 50.000,00 / / 

23. 
Касете за инструменте 

(300x300x60mm) 
/ 140.000,00 / / 

Укупно:  257.000,00 / / 

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

5) Неблаговремених понуда није билo 

       6)  Укупан број поднетих понуда: осам 

 

Партија 9- ИНТРУМЕНТ ЗА ТАМПОНАДУ НОСА 

Укупан број понуда за партију број 9. – једна                     

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

партију 9):  
1. Понуђач PTP „Inel“ d.o.o, број понуде 3/324 од 10.12.2019. године није доставио Решење – Дозволу 

за стављање у промет понуђеног добра издату од Агенције за лекове и медицинска средства за 

понуђени производ у партији 9. Решење АЛИМС-а је захтевано конкурсном документацијом. 

На основу наведеног понуда понуђача „PTP Inel“ d.o.o се одбија као неприхватљива. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „PTP Inel“ d.o.o.   4.455,00 5.346,00 

 

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 поступка за партију број9 , с обзиром да није 

поднешена ниједна за наведену партију. 

 

 

Ред. 

Бр. 
Назив понуђача 

број под којим је понуда 

заведена и 

датум пријема понуда 

   1. 
„Prizma Kragujevac“ d.o.o.  Крагујевац, Кумановска бр.8, 

мат.бр. 07377754 
3/119 од 17.04.2018 

2. „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657 3/120 од 18.04.2018 

3. „Medicoline“ d.o.o. Ниш, Рајићева бр.3, мат.бр. 17442139 3/121 од 18.04.2018 

4. „Grosis“ d.o.o. , Пантелејска бр.77, Ниш, мат.бр.06233759 3/122 од 18.04.2018 

5. 
„Delta Naissa“ d.o.o. Девете бригаде бр.39А, Ниш, мат.бр. 
17364570 

3/123 од 18.04.2018 

6. 
PTP „Inel“ d.o.o. Позоришни трг бр. 4 , Нови Сад, мат.бр. 

08308721  
3/124 од 18.04.2018 

7. 
„Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, 

мат.бр. 17051717 
3/125 од 19.04.2018 

8. 
„Medipro MPM“ d.o.o. Снежане Хрепевник 32, Београд 

мат.бр.20556757 
3/126 од 19.04.2018 
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Партија 11- УШНИ ЛЕВЦИ 

Укупан број понуда за партију број 11. –две                     

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

партију 11):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Mercus medical instruments“д.о.о.  број понуде 

3/309 од 09.12.2019. године прелази износ процењене вредности за партију 11, па се на основу 

наведеног одбија као неприхватљива за предметну партију. 

 

2. Комисија је код понуђача PTP „Inel“ d.o.o, број понуде 3/324 од 10.12.2019. године. На 

достављеном изводу из каталога утврдила да је понуђен модел Politzer који није захтеван у 

конкурсној документацији. 

На основу наведеног понуда понуђача PTP „Inel“ 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. „Mercus medical instruments“д.о.о.   83.520,00 100.224,00 

2. PTP „Inel“ d.o.o 29.700,00 35.640,00 

 

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 поступка за партију број11 , с обзиром да није 

поднешена ниједна за наведену партију. 

 

Партија 12 – УШНИ ИНСТРУМЕНТ -ПИНЦЕТА 

Укупан број понуда за партију број 12. – три 

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

партију 12):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Mercus medical instruments“д.о.о.  број понуде 

3/309 од 09.12.2019. године прелази износ процењене вредности за партију 11, па се на основу 

наведеног одбија као неприхватљива за предметну партију. 

 

2. Понуђач PTP „Inel“ d.o.o, број понуде 3/324 од 10.12.2019. године није доставио Решење – 

Дозволу за стављање у промет понуђеног добра издату од Агенције за лекове и медицинска 

средства за понуђени производ у партији 11. Решење АЛИМС-а је захтевано конкурсном 

документацијом. 

         На основу наведеног понуда понуђача „PTP Inel“ d.o.o се одбија као неприхватљива. 

 

3.  Комисија је код понуђача „Superlab“ d.o.o., број понуде 3/308 од 09.12.2019. године. На 

достављеном изводу из каталога утврдила да је понуђен модел који није у складу са захтеваним 

карактеристикама у конкурсној документацији, понуђено добро је од 140мм, конкурсном 

документацијом захтевано је добро од 15цм. 

На основу наведеног понуда понуђача „Superlab“ 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. „Mercus medical instruments“д.о.о.   33.807,00 40.568,40 

2. PTP „Inel“ d.o.o 7.920,00 9.504,00 
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3. „Superlab“ d.o.o. 5.800,00 6.960,00 

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 поступка за партију број12 , с обзиром да није 

поднешена ниједна за наведену партију. 

 

Партија 16 – НОСАЧ ВАТЕ 

Укупан број понуда за партију број 16. – два            

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

партију 16):  
1. Комисија је код понуђача „Superlab“ d.o.o.  број понуде 3/308 од 09.12.2019. године . на 

достављеном изводу из каталога утврдила да понуђени модели нису у складу са захтеваним 

карактеристикама у конкурсној документацији. 

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

 

2. Комисија је код понуђача PTP „Inel“ d.o.o, број понуде 3/324 од 10.12.2019. године. на 

достављеном изводу из каталога утврдила да понуђено добро није у складу са захтеваним 

карактеристикама у конкурсној документацији. 

 Такође, није доставио Решење – Дозволу за стављање у промет понуђеног добра издату од 

Агенције за лекове и медицинска средства за понуђени производ у партији 16. Решење 

АЛИМС-а је захтевано конкурсном документацијом. 

 

На основу наведеног понуда понуђача PTP „Inel“ d.o.o. се одбија као неодговарајућа и 

неприхватљива. 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара са ПДВ-ом) 

1. „Superlab“ d.o.o. 6.800,00 8.160,00 

2. PTP „Inel“ d.o.o, 2.305,00 2.766,00 

 

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 поступка за партију број16, с обзиром да није 

поднешена ниједна за наведену партију. 

 

Партија 19 – УШНИ ИНСТРУМЕНТ -ХВАТАЛИЦА 

 Укупан број понуда за партију број 19. -две       

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

партију 19):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Mercus medical instruments“д.о.о.  број понуде 

3/309 од 09.12.2019. године прелази износ процењене вредности за партију 19, па се на основу 

наведеног одбија као неприхватљива за предметну партију. 

2. Комисија је код понуђача PTP „Inel“ d.o.o, број понуде 3/324 од 10.12.2019. године. на 

достављеном изводу из каталога утврдила да понуђено добро није у складу са захтеваним 

карактеристикама у конкурсној документацији. 
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 Такође, није доставио Решење – Дозволу за стављање у промет понуђеног добра издату од 

Агенције за лекове и медицинска средства за понуђени производ у партији 19. Решење 

АЛИМС-а је захтевано конкурсном документацијом. 

 

На основу наведеног понуда понуђача PTP „Inel“ d.o.o. се одбија као неодговарајућа и 

неприхватљива. 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара са ПДВ-ом) 

1. „Mercus medical instruments“д.о.о.   107.795,10 129.354,12 

2. PTP „Inel“ d.o.o. 43.560,00 52.272,00 

 

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 поступка за партију број 19, с обзиром да није 

поднешена ниједна за наведену партију. 

 

Партија 23 – КАСЕТЕ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ (300X300X60MM) 
 Укупан број понуда за партију број 23. - једна   

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

партију 23):  

Комисија је код понуђача „Medipro international“d.o.o. број понуде 3/322 од 10.12.2019. године 

на достављеном изводу из каталога утврдила да понуђено добро није у складу са захтевани 

карактеристикама у конкурсној документацији. Захтеване димензије 300х300х65, понуђене 

димензије 300х190х65. 

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) 

1. „Medipro international“d.o.o. 139.344,00 167.212,80 

 

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 поступка за партију број 23, с обзиром да није 

поднешена ниједна за наведену партију. 

 

*Сви трошкови припремања понуде падају на терет понуђача. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 

дана објављивања Одлуке о обустави поступка на Порталу јавних набавки. 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

         др Божица Новаковић 


