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Наручилац: Дом здравља Кула 

Адреса: Трг ослобођења 9 

Број одлуке: 2035 

Датум: 17.07.2018.године 

 
 
На основу одредаба члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор наручиоца Дома здравља Кула 
доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА - МЕДИЦИНСКИ 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА 
 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5/2018 
Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА - медицински потрошни материјал, по 
партијама, Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал, у отвореном 
поступку јавне набавке добра, ЈН број 5/2018, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "NEO YU 
- DENT" д.о.о., Нови Сад, Владике Ћирића 27, 21000 Нови Сад, понуда број 3-

1206/18 од 12.06.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 1616 од 
13.06.2018.године, по укупној цени од 416.641,00 динара без ПДВ-а, односно 
499.969,20 динара са ПДВ-ом, и са роком плаћања од 90 дана од дана пријема 
фактуре. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, Кула је дана 27.04.2018.године 
донео Одлуку број 1187 од 27.04.2018.године о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добра - медицински потрошни материјал, по партијама, редни број 
јавне набавке ЈН број 5/2018. Предмет јавне набавке је обликован у 6 (шест) 
партија, и то: Партија 1 - Санитетски потрошни материјал, Партија 2 - РТГ 
материјал, Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал, Партија 4 - Материјал 
за зубну технику, Партија 5 - Rivanolum 1%o rastvor a 1l и Партија 6 - Хемикалије и 
раствори. 
 
Процењена вредност јавне набавке је укупно 1.963.098,00 динара без ПДВ-а. 
 
Процењена вредност јавне набавке за Партију 3 је 416.667,00 динара без ПДВ-а. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке је 33140000 - Медицински потрошни 
материјал. 
 
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 11.05.2018.године. Измене 
позива и конкурсне документације су објављене на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца дана 13.06.2018.године. Првобитно одређени рок за 
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подношење понуда и дан отварања понуда за дан 14.06.2018.године је померен на 
дан 22.06.2018.године уз објављивање обавештења о продужењу рока за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 
дана 13.06.2018.године. 
 
Отварање понуда у поступку јавне набавке је извршено дана 22.06.2018.године са 
почетком у 11,00 часова, у просторијама наручиоца, у присуству чланова Комисије: 
Јасмина Булатовић, Игор Милић и Слободанка Јанковић. На отварању понуда није 
било присутних представника понуђача, као ни других присутних лица.  
 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број 1741 од 22.06.2018.године, Комисија за јавну набавку (у 
даљем тексту: „Комисија“) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају 
о стручној оцени понуда број 2024 од 16.07.2018.године. 
 
У Извештају о стручној оцени понуда број 2024 од 16.07.2018.године, Комисија је 
констатовала следеће: 
 
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
  

1) Врста предмета јавне набавке: добра. 
2) Предмет јавне набавке: медицински потрошни материјал, по партијама, 

Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал. 
3) Назив и ознака из општег речника набавки: 33140000 - Медицински 

потрошни материјал. 
4) Предмет јавне набавке је обликован у партијама. 
5) Процењена вредност јавне набавке укупно: 1.963.098,00 динара без 

ПДВ-а. 
6) Процењена вредност јавне набавке за Партију 3: 416.667,00 динара без 

ПДВ-а. 
 
2. Основни подаци о понуђачима: 
 
Укупан број поднетих понуда за Партију 3: 1 (једна). 
У поступку јавне набавке учестововао је укупно 1 (један) понуђач. 
 
Благовремено, односно до 22.06.2018.године до 10,30 часова примљенa је 
укупно 1 (ЈЕДНА) понуда за Партију 3, и то: 
 

Ред.бр. Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив и седиште 
/ шифра 
понуђача 

Партија Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1. 1616 "NEO YU - DENT" 
д.о.о., Нови Сад, 
Владике Ћирића 
27, 21000 Нови 
Сад 

3 13.06.2018. 9,15 
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Неблаговремене понуде: 
 

Ред.бр. Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив и седиште 
/ шифра 
понуђача 

Партија Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1. Нема     

 
3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 
понуда:  
 
Нема. 
 
У Записнику о отварању понуда деловодни број 1741 од 22.06.2018.године 
констатовано је да уз понуду понуђача "NEO YU - DENT" д.о.о., Нови Сад, 
Владике Ћирића 27, 21000 Нови Сад, за све ставке у Партији 3 нису достављена 
уверења о квалитету на српском језику. У свему осталом понуда понуђача је 
комплетна, одговарајућа и благовремена, и садржи све доказе о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са 
упутствима из конкурсне документације. 
 
Комисија за јавну набавку констатује да је одредбама члана 79. став 2. Закона о 
јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
између осталог предвиђено да наручилац није дужан да од понуђача затражи 
достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује 
одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. 
 
Комисија за јавну набавку констатује да је понуђач "NEO YU - DENT" д.о.о., Нови 
Сад, Владике Ћирића 27, 21000 Нови Сад, у поступку јавне набавке медицинског 
потрошног материјала за исту партију - Партију 3 - Стоматолошки потрошни 
материјал, који је спроведен претходне године доставио све потребне доказе о 
испуњености обавезних и додатних услова, између осталих, и уверења о 
квалитету на српском језику за све ставке у оквиру Партије 3. 
 
Имајући у виду напред наведене цитиране законске одредбе, те имајући у виду 
да се техничка спецификација за Партију 3 није мењала у 2018.години у односу 
на 2017.годину, наручилац поседује од понуђача "NEO YU - DENT" д.о.о., Нови 
Сад, Владике Ћирића 27, 21000 Нови Сад, уверења о квалитету на српском 
језику за све ставке у оквиру Партије 3 из поступка јавне набавке претходне 
године, те из тих разлога у поступку јавне набавке ове године није тражено од 
понуђача да достави недостајућа уверења о квалитету на српском језику.  
 
Комисија за јавну набавку констатује да понуда понуђача "NEO YU - DENT" д.о.о., 
Нови Сад, Владике Ћирића 27, 21000 Нови Сад, испуњава услове да учествује у 
даљем поступку оцењивања и рангирања понуда за Партију 3 - Стоматолошки 
потрошни материјал. 

 
4. Критеријум и елементи за доделу уговора:  
 
Критеријум за доделу уговора је „Економски најповољнија понуда“, са следећим 
елементима критеријума: 
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Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:   

 
1. Понуђена цена:   

 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера. Број 
пондера за понуђену цену из осталих понуда израчунава се према формули:                      
                                 
                                                                               најнижа понуђена цена      
Број пондера посматраног понуђача =  _________________________________ х 70 
 
                                                                   понуђена цена посматраног понуђача 

 

2. Услови плаћања:   
 

Понуда са најдужим понуђеним роком плаћања добија максималан број пондера. 
Максималан  могући рок плаћања је 90 дана. Број пондера за рок плаћања из 
осталих понуда израчунава се према формули: 
    
                                                                                понуђени рок плаћања  
                                                                                посматраног понуђача 
Број пондера посматраног понуђача =  _________________________________ х 30 
 
                                                                         најдужи понуђени рок плаћања 
 
НАПОМЕНА: Наручилац ће оцењивати само оне понуде које задовољавају 
тражени квалитет, а оне понуде које незадовољавају тражени квалитет биће 
одбијене као неодговарајуће и неће бити оцењиване. 

 
У случају да постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, предност 
има понуда са понуђеном нижом ценом, а уколико постоје две или више понуда са 
једнаком ценом, предност има понуда са понуђеним дужим роком плаћања. 
Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом и са истим роком 
плаћања, предност има понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, а 
у случају истог понуђеног рока испоруке, предност има понуда оног понуђача који 
је понудио дужи рок важења понуде.  
 
 
 
 
 

Редни 
Број 

Врста критеријума 
Максималан број 

пондера 

1. Понуђена цена  70 

2. Услови плаћања 30 

Укупан број пондера: 100 
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5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу 
уговора: 
 

Р.б. Назив и 
седиште / 
шифра 
понуђача 

Понуђена 
цена у РСД 
(без ПДВ-а) 

Број 
пондера 
за цену 

Рок 
плаћања 

Број 
пондера 
за рок 
плаћања 

Укупно 
пондера 

1. "NEO YU - 
DENT" д.о.о., 
Нови Сад, 
Владике 
Ћирића 27, 
21000 Нови 
Сад 

416.641,00 70,00 90 дана 30,00 100,00 

 
1) "NEO YU - DENT" д.о.о., Нови Сад, Владике Ћирића 27, 21000 Нови Сад 
 

Р.б. Елемент  критеријума Понуда Број 
пондера 

1. Понуђена цена (без ПДВ-а) 416.641,00 динара 70,00 

2. Рок плаћања 90 дана 30,00 

  Укупно пондера: 100,00 

 

Оцењивање и рангирање прихватљивих понуда чини састави део Извештаја о 
стручној оцени понуда. 
 
6. Назив понуђача коме се додељује уговор: 
 
Комисија, после стручне оцене и рангирања понуда, констатује да је за Партију 3 - 
Стоматолошки потрошни материјал, одговарајућа и прихватљива понуда понуђача 
"NEO YU - DENT" д.о.о., Нови Сад, Владике Ћирића 27, 21000 Нови Сад, по укупној 
цени од 416.641,00 динара без ПДВ-а, односно 499.969,20 динара са ПДВ-ом, и са 
роком плаћања од 90 дана од дана пријема фактуре, те да се на основу члана 108. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) донесе одлука о додели уговора као што следи: 
 
Уговор о јавној набавци добра - медицински потрошни материјал, по партијама,  
Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал, у отвореном поступку јавне 
набавке добра, ЈН број 5/2018, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "NEO YU - DENT" д.о.о., 
Нови Сад, Владике Ћирића 27, 21000 Нови Сад, понуда број 3-1206/18 од 
12.06.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 1616 од 13.06.2018.године, 
по укупној цени од 416.641,00 динара без ПДВ-а, односно 499.969,20 динара са 
ПДВ-ом, и са роком плаћања од 90 дана од дана пријема фактуре. 
 
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 
Директор Дома здравља Кула као одговорно лице наручиоца прихватио је предлог 
Комисије о додели уговора о јавној набавци добра - медицински потрошни 
материјал, по партијама, за Партију 3 - Стоматолошки потрошни материјал, ЈН број 
5/2018, па је донета одлука као у изреци. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) 
дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, 
сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012,14/2015 и 68/2015). 
 
                                                                                                     ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

Објавити:                                                                                               ДИРЕКТОР 
- На Порталу јавних набавки                                                           Шевин др Жарко 
- На интернет страници наручиоца 
у року од 3 (три) дана од дана доношења  
 


