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Партија 11 – Ортодонтски шрафови „Medipro 

international“d.o.o. 
821.750,00 820.000,00    984.000,00 

Партија 12 – Орална хирургија „Vetmetal“d.o.o. 100.120,00 80.740,00 89.364,00 

Партија 13 – Препарат за лечење 

алвеолита 
„Vetmetal“d.o.o. 14.800,00 13.200,00 15.840,00 

Партија 14 – Материјали за обраду „Vetmetal“d.o.o. 267.320,00 189.015,00 226.818,00 

Партија 15 –Средства за ендодонтску 

терапију 
„Neo Yu-dent“ d.o.o. 76.000,00 67.085,00 80.502,00 

Партија 16 – Средства за полирање 

акрилата 
„Interdent“ d.o.o. 80.350,00 78.197,00 93.836,40 

Партија 17 – Заливач фисура „Neo Yu-dent“ d.o.o. 138.000,00 88.500,00 106.200,00 

Партија 18 – Помоћни стоматолошки 

материјал 
„Neo Yu-dent“ d.o.o. 205.300,00 187.096,00 224.515,20 

Партија 19 – Раствор за дезинфекцију 

канала 
„Vetmetal“d.o.o. 6.930,00 6.300,00 7.560,00 

Партија 20 – Раствор флуорида „Vetmetal“d.o.o. 11.250,00 7.200,00 8.640,00 

Партија 21 – Висококонцентровани 

гел 
„Vetmetal“d.o.o. 18.000,00 10.500,00 12.600,00 

Партија 22 – Спреј за подмазивање 

насадних инструмената 
„Neodent“ d.o.o. 105.600,00 98.640,00 118.368,00 

Партија 23 –Средство за 

епителизацију слузокоже 
„Neo Yu-dent“ d.o.o. 17.800,00 17.000,00 20.400,00 

Партија 24 – Глас јономер цемент „Neo Yu-dent“ d.o.o. 413.000,00 392.000,00 470.000,00 

Партија 25 – Глас јономер подлога „Vetmetal“d.o.o. 37.850,00 5.800,00 6.960,00 

Партија 26 – Заштитне подлоге „Neo Yu-dent“ d.o.o. 45.350,00 38.000,00 45.600,00 

Партија 27 – Зубна техника „Vetmetal“d.o.o. 190.350,00 141.285,00 169.542,00 

Партија 28 – Материјал за израду 

индивидуалних кашика 
„Interdent“ d.o.o. 84.800,00 56.949,00 68.338,80 

Партија 29 – Пластичне чаше и четке 

за инструменте 
„Vetmetal“d.o.o. 34.640,00 29.200,00 35.040,00 

Партија 30 – Зубна техника 2 „Neo Yu-dent“ d.o.o. 205.600,00 183.140,00 219.768,00 

Партија 31 – Двослојни зуби „Ortodent“ d.o.o. 159.900,00 121.250,00 145.500,00 

Партија 32 – Дијамантске шајбне „Vetmetal“ d.o.o. 26.000,00 8.000,00 9.600,00 

Партија 33 – Стоматолошки рендген „Vetmetal“d.o.o. 480.900,00 232.100,00 278.520,00 

Партија 34 – Карпул анестезија „Vetmetal“d.o.o. 130.100,00 121.440,00 133.584,00 

Партија 35 – Карбидне фрезе „Neo Yu-dent“ d.o.o. 235.000,00 201.150,00 241.380,00 

Укупно: 4.711.310,00 3.883.976,50 4.640.847,80 

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

2) Неблаговремених понуда није било 

      6)  Укупан број поднетих понуда:  

Ред. 

Бр. 
Назив понуђача 

број под којим је понуда 

заведена и 

датум пријема понуда 

1. 
„Dental medical“ d.o.o. Суботица, Харамбашићева бр.8, мат.бр. 
08723290 

3/315 од 07.10.2020 

2. „Medicom“ doo Поцерска бр. 3,  Шабац, мат.бр. 07595166 3/318 од 09.10.2020 

3. 
„Ortodent“ d.o.o., Ниш, Бул.Цара Константина бб, мат.бр. 
07628374 

3/319 од 09.10.2020 

4. 
„Neo Yu-dent“ d.o.o. Владике Ћирића 27, Нови Сад, мат.бр. 

08736871 
3/320 од 07.10.2020 

5. 
„Akord dental“ d.o.o. Скерлићева бр.8, Крагујевац, мат.бр.  

17112961 
3/321 од 09.10.2020 
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Партија 1- Нанохибридни композитни испуни 

Укупан број понуда за партију број 1. – четири         

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

(за партију 1):  
1. Комисија је установила да понуда понуђача „Medipro international“d.o.o. број понуде 

3/326 од 12.10.2020. 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 „Tehnodent“ d.o.o. број понуде 3/324 од 

12.10.2020. 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. „Medipro international“d.o.o. 670.996,00 805.195,20 

2. „Tehnodent“ d.o.o. 221.500,00 265.800,00 

 

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. 146.200,00 

2.  „Vetmetal“d.o.o. 155.700,00 

   

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 за партију бр. 1, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 2- Амалгамски  испуни 

Укупан број понуда за партију број 2. – три                    

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. „Neodent“ doo 251.520,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 255.000,00 

3. „Vetmetal“d.o.o. 259.650,00 

6. 
„Interdent“ d.o.o. Земунска 22, локал 3 , Београд, мат.бр. 

17414402 
3/322 од 09.10.2020 

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

мат.бр. 20502797 
3/323 од 12.10.2020 

8. „Tehnodent“ d.o.o. Раковачка бр. 7, Нови Сад, мат.бр. 08702438 3/324 од 12.10.2020 

9. „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657 3/325 од 12.10.2020 

10. 
„Medipro international“d.o.o. Незнаног јунака 37, Београд, мат.бр. 

07728212 
3/326 од 12.10.2020 

11. „Neodent“ doo Ранкеова 4, Београд, мат.бр. 07674147 3/328 од 12.10.2020 
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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 за партију бр. 2, 

додељује понуђачу „Neodent“ d.o.o. Ранкеова 4, Београд, мат.бр. 07674147, број понуде 3/328 

од 12.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

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):  
 

1. 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. 3, 

ставка 2. Односно, није понуђено средство са кортикостероидом. 

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. 59.670,00 71.604,00 

 

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. 105.100,00 

 

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 за партију бр. 3, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 4 - Цинк фосфатни цемент 

Укупан број понуда за партију број 4. – две                         

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

(за партију 4):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Vetmetal“d.o.o. број понуде 3/325 од 

12.10.2020 године прелази износ процењене вредности за партију 4  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. „Vetmetal“d.o.o. 95.100,00 114.120,00 

 

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. 30.090,00 
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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 за партију бр. 4, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

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):  

 

2. Комисија је установила да понуђач „Tehnodent“ d.o.o. није доставио Решење АЛИМС-а 

за понуђена добра у партији бр.5 (ставка 1 и 2) , такође није достављен доказ из кога се 

може видети да понуђени производи одговарају захтеваним карактеристикама. 

На основу наведеног понуда понуђача „Tehnodent“ 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. „Tehnodent“ d.o.o. 8.587,50 10.305,00 

 

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. 9.817,50 

2. „Vetmetal“d.o.o. 9.900,00 

 

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 за партију бр. 5, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 6 - Алгинат 

Укупан број понуда за партију број 6. – пет                      

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

(за партију 6):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Medipro international“d.o.o. број понуде 

3/326 од 12.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 6 па се на 

основу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

2. Комисија је установила да понуђач „Dental medical“ d.o.o. није доставио документ - 

доказ захтеван конкурсном документацијом у „Обрасцу структуре понуђене цене са 

упутством како да се попуни“ на основу којег се може утврдити да понуђено добро 

одговара захтеваним карактеристикама (понуђено добро са три фазе промене боје).  

На основу наведеног понуда понуђача „Dental medical“ d.o.o.  се одбија као 

неприхватљива. 
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Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Medipro international“d.o.o. 135.900,00 163.080,00 

2. „Dental medical“ d.o.o. 98.754,00 118.504,80 

 

Ранг листа понуђача чија је понуда одговарајућа и прихватљива 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 65.232,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o 74.292,00 

3. „Neodent“ doo 86.070,00 

 

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 за партију бр. 6, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 7 - Протетика 

Укупан број понуда за партију број 7. – три                       

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. „Medipro international“d.o.o. 5.700,00 

2. „Vetmetal“d.o.o. 6.900,00 

3. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 9.000,00 

 

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 за партију бр. 7, 

додељује понуђачу „Medipro international“d.o.o. Незнаног јунака 37, Београд, мат.бр. 07728212, 

број понуде 3/326 од 12.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 8 - Материјал за привремено затварање 

Укупан број понуда за партију број 8. – четири                      

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

(за партију 8):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Dental medical“ d.o.o број понуде 3/315 од 

07.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 8 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. „Dental medical“ d.o.o. 115.500,00 138.600,00 
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Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 19.600,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 21.700,00 

3 „Neodent“ doo 39.900,00 

 

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 за партију бр. 8, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 9 - Акрилат за израду ортодонтских апарата 

Укупан број понуда за партију број 9. – четири               

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

(за партију 9):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Medipro international“d.o.o.  број понуде 

3/326 од 12.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 9 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. „Medipro international“d.o.o. 62.900,00 75.480,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o.  39.250,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 46.600,00 

3. „Interdent“ d.o.o. 47.120,00 

 

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 за партију бр. 9, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 10 - Боје за ортодонтске апарате 

Укупан број понуда за партију број 10. – две                       

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

(за партију 10):  

1. Комисија је установила да понуђач „NeoYu-dent“ d.o.o. број понуде 3/320 од 07.10.2020. 

године на основу достављене документације је утврђено да понуђено добро нема 

карактеристике захтеване конкурсном документацијом – боје (red,  purple, orange, 

fluorescent, magenta, yellow, green, turquoise, blue). На основу наведеног понуда 

понуђача „NeoYu-dent“ d.o.o.  се одбија као неодговарајућа. 
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                                     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. 15.000,00 18.000,00 

 

Ранг листа понуђача чијa je понудa одговарајућa и прихватљивa 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 20.500,00 

 

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 за партију бр. 10, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 11 - Ортодонтски шрафови 

Укупан број понуда за партију број 11. – четири                

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

(за партију 11):  

 

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Dental expres“ d.o.o.  број понуде 3/323 од 

12.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 11 па се на основу 

члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као 

неприхватљива. Понуђач „Dental expres“ d.o.o  није доставио комплетне узорке за орто 

шрафове са завртњем (достављена два узорка), на основ наведеног понуда понуђача се 

одбија такође као неприхватљива. 

 

2. Комисија је установила да понуда понуђача „Neo Yu-dent“ d.o.o. број понуде 3/320 од 

07.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 11 па се на основу 

члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

3. Комисија је установила да је понуђач „Vetmetal“ d.o.o, број понуде 3/325 од 12.10.2020. 

године,  није доставио комплетне узорке за орто шрафове са завртњем, (достављена   

два узорка ). На основу наведеног понуда понуђача „Vetmetal“ d.o.o се одбија као 

неприхватљива за партију бр.11. 

 

                                     Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Dental expres“ d.o.o. 1.350.000,00 1.485.000,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 1.025.000,00 1.230.000,00 

3. „Vetmetal“ d.o.o 725.000,00 870.000,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Medipro international“d.o.o. 820.000,00    
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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 за партију бр. 11, 

додељује понуђачу „Medipro international“d.o.o. Незнаног јунака 37, Београд, мат.бр. 07728212, 

број понуде 3/326 од 12.10.2020. 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): / 

 

Ранг листа понуђача чијa je понудa одговарајућa и прихватљивa 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 80.740,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 91.340,00 

 

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 за партију бр. 12, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 13 – Препарат за лечење алвеолита 

Укупан број понуда за партију број 13. –једна                

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 13.200,00 

 

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 за партију бр. 13, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 14 – Материјали за обраду 

Укупан број понуда за партију број 14. – две                

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

(за партију 14):  

Ранг листа понуђача чија је понуда одговарајућа и прихватљива 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 189.015,00 

2. „Neodent“ d.o.o. 248.810,00 

 

 

 



10 

 

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 за партију бр. 14, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 15 - Средства за ендодонтску терапију 

Укупан број понуда за партију број 15. – две                      

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

(за партију 15): / 

 

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. 67.085,00 

2. „Vetmetal“ d.o.o. 67.319,00 

 

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 за партију бр. 15, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 16 – Средства за полирање акрилата 

Укупан број понуда за партију број 16. – две                

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

(за партију 16):  

1. Комисија је установила да је понуђач „Vetmetal“ d.o.o, број понуде 3/325 од 12.10.2020. 

године,  за ставке под редним бројем 3 и 5 у партији 16 је понуђено добро које није у 

складу са захтеваним у конкурсној документацији (ISO број није одговарајући) . На 

основу наведеног понуда понуђача „Vetmetal“ 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. „Vetmetal“ d.o.o. 56.300,00 67.560,00 

 

Ранг листа понуђача чија је понуда одговарајућа и прихватљива 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Interdent“ d.o.o. 78.197,00 

 

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 за партију бр. 16, 

додељује понуђачу „Interdent“ d.o.o.  Земунска 22, локал 3 , Београд, мат.бр. 08736871, број 

понуде 3/322 од 09.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 17 – Заливач фисура 

Укупан број понуда за партију број 17. – три      

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

(за партију 17):  
1. Комисија је установила да понуда понуђача „Tehnodent“ d.o.o. број понуде 3/324 од 

12.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 17 па се на основу 

члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

2. Комисија је установила да се у понуди понуђача „Vetmetal“ d.o.o. број понуде 3/325 од 

12.10.2020. године за ставку под редним бројем 1 у „Обрасцу структуре понуђене цене 

са упутством како да се попуни“ није доставио доказ из кога се може видети да 

понуђени производ одговара захтеваним карактеристикама (извод из каталога или 

спецификација или декларација производа или упутство или друго).  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. „Tehnodent“ d.o.o. 178.000,00 213.600.00 

2. „Vetmetal“ d.o.o. 38.000,00 45.600,00 

 

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. 88.500,00 

 

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 за партију бр. 17, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 18 – Помоћни стоматолошки материјал 

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 је установила да се у понуди понуђача „Vetmetal“ d.o.o. број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године не поклапа број у достављеном изводу из каталога и у АЛИМС-у 

за понуђено добро за ставку под редним бројем 8 . Односно, није достављен АЛИМС за 

ставку под редним бројем 8. На основу наведеног понуда понуђача „Vetmetal“ 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. „Vetmetal“d.o.o. 159.412,80 191.295,36 

 

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. 187.096,00 
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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 за партију бр. 18, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 19 – Раствор за дезинфекцију канала 

Укупан број понуда за партију број 19. – једна     

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

(за партију 19):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 6.300,00 

 

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 за партију бр. 19, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 20 – Раствор флуорида 

Укупан број понуда за партију број 20. – две      

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

(за партију 20):  

Ранг листа понуђача чија је понуда одговарајућа и прихватљива 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o. 7.200,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 7.350,00 

 

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 за партију бр. 20, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 21 – Висококонцентровани гел  

Укупан број понуда за партију број 21. – једна        

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. „Vetmetal“d.o.o. 10.500,00 
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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 за партију бр. 21, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 22 – Спреј за подмазивање насадних инструмената 

Укупан број понуда за партију број 22. – две        

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

(за партију 22):  

1. Комисија је установила да понуђач „Vetmetal“ d.o.o, број понуде 3/325 од 12.10.2020. 

године, не поседује одговарајући наставак за  подмазивање облика roto qick 

куплунга. Утврђено   на основу достављеног узорка и  документације за понуђено 

добро. На основу наведеног понуда понуђача „Vetmetal“ 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. „Vetmetal“ d.o.o. 43.200,00 51.840,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Neodent“ d.o.o. 98.640,00 

2. „Ortodent“ d.o.o., 104.400,00 

 

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 за партију бр. 22, 

додељује понуђачу „Neodent“ d.o.o. Ранкеова 4, Београд, мат.бр. 07674147, број понуде 3/328 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 23 – Средство за епителизацију слузокоже  

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 понуда понуђача „Vetmetal“ d.o.o.  број понуде 3/325 од 

12.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 23 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. „Vetmetal“ d.o.o. 45.600,00 54.720,00 
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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. 17.000,00 

 

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 за партију бр. 23, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 24 – Глас јономер цемент 

Укупан број понуда за партију број 24. – четири       

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

(за партију 24):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Dental medical“ d.o.o.   број понуде 3/315 

од 07.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 24 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 

3/326 од 12.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 24 па се на 

основу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

3. Комисија је установила да понуда понуђача „Vetmetal“ d.o.o.  број понуде 3/325 од 

12.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 24 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. „Dental medical“ d.o.o.    792.120,00 792.120,00 

2. „Medipro international“d.o.o. 479.850,00 575.820,00 

3. „Vetmetal“ d.o.o. 459.200,00 551.040,00 

 

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. 392.000,00 

 

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 за партију бр. 24, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 25 – Глас јономер подлога 

Укупан број понуда за партију број 25. – три        

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. „Vetmetal“d.o.o. 5.800,00 

2. „Tehnodent“ d.o.o. 35.400,00 

3. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 36.360,00 

 

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 за партију бр. 25, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 26 – Заштитне подлоге 

Укупан број понуда за партију број 26. –  три  

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

(за партију 26):  

 

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Neodent“ d.o.o.   број понуде 3/328 од 

12.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 26 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. „Neodent“ d.o.o. 138.000,00 165.600,00 

 

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. 38.000,00 

2. „Vetmetal“d.o.o. 43.400,00 

 

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 за партију бр. 26, 

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

понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 27 – Зубна техника 

Укупан број понуда за партију број 27. – три 

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

(за партију 27):  
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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. 141.285,00 

2. „Interdent“ d.o.o. 170.995,60 

3. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 171.690,00 

* комисија је код понуде понуђача „Vetmetal“d.o.o.  извршила законом дозвољену исправку 

рачунске грешке. 

 

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 за партију бр. 27, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 28 – Материјал за израду индивидуалних кашика 

Укупан број понуда за партију број 28. – три     

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

(за партију 28):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Interdent“ d.o.o. 56.953,00 

2. „Vetmetal“d.o.o 69.360,00 

3. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 81.525,00 

* комисија је код понуде понуђача „Interdent“ d.o.o. извршила законом дозвољену исправку 

рачунске грешке. 

 

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 за партију бр. 28, 

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

понуде понуде 3/322 од 09.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 29 – Пластичне чаше и четке за инструменте 

Укупан број понуда за партију број 29. –  четири    

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

(за партију 29):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“d.o.o 29.200,00 

2. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 32.560,00 

 

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 за партију бр. 29, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 30 –  Зубна техника 2 

Укупан број понуда за партију број 30. –  три    

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

(за партију 30):  

1. Комисија је установила да у понуди понуђача „Medipro international“d.o.o.  број понуде 

3/326 од 12.10.2020. године на основу достављене документације за ставку под редним 

бројем 5, није понуђено одговарајуће паковање захтевано конкурсном документацијом 

(захтевано минимум 100ml, а понуђено 50ml), такође за ставке под редним бројем 9 и 

10 није достављено важеће решење АЛИМС-а као ни овлашћење на основу наведеног 

понуда понуђаче се одбија као неприхватљива. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Medipro international“d.o.o. 186.640,00 223.968,00 

 

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. 183.140,00 

2.  „Vetmetal“d.o.o 187.680,00 

 

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 за партију бр. 30, 

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

понуде понуде 3/320 од 07.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 31 – Двослојни зуби 

Укупан број понуда за партију број 31. –  шест 

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

(за партију 31):  

 

1. Комисија је је установила да понуђач „Akord dental“ d.o.o. број понуде 3/321 од 

09.10.2020. године није доставио доказ на основу које може да се утврди да је понуђено 

добро у складу са захтеваним (доказ да је понуђено добро двослојни зуби). На основу 

наведеног понуда понуђача „Akord dental“ d.o.o. се одбија као неприхватљива. 

 

2. Комисија је је установила да понуђач „Dental medical“ d.o.o. број понуде 3/315 од 

07.10.2020. године није доставио узорак за понуђено добро захтевано конкурсном 

документацијом . На основу наведеног понуда понуђача „Dental medical“ 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. „Akord dental“ d.o.o. 135.00,00 148.500,00 

2. „Dental medical“ d.o.o. 124.542,50 136.996,75 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1. „Ortodent“ d.o.o. 121.250,00 
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2. „Interdent“ d.o.o. 122.050,00 

3. „Neo Yu-dent“ d.o.o. 147.500,00 

4. „Vetmetal“ d.o.o. 156.750,00 

 

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 за партију бр. 31, 

додељује понуђачу „Ortodent“ d.o.o., Ниш, Бул.Цара Константина бб, мат.бр. 07628374, број 

понуде понуде 3/319 од 09.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 32 – Дијамантске шајбне 

Укупан број понуда за партију број 32. – четири     

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

(за партију 32):  

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Tehnodent“ d.o.o.  број понуде 3/324 од 

12.10.2020. године прелази износ процењене вредности за партију 32 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. 53.600,00 64.320,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Vetmetal“ d.o.o. 8.000,00 

2. „Neodent“ d.o.o. 22.700,00 

3. „Interdent“ d.o.o. 24.720,00 

 

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 за партију бр. 32, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 33 – Стоматолошки рендген 

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. 232.100,00 

2. „Medicom“ d.o.o. 454.870,00 

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 за партију бр. 33, 

додељује понуђачу „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657, број понуде 3/325 

од 12.10.2020. године. 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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