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Посл.бр. 10-19/19/5 
дана 18.10.2019.године 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

ЗА ПАРТИЈЕ ОД 1-49 
 

 
 За набавку стоматолошког материјала, додељују се уговори о јавној набавци 

следећим понуђачима: 
 

Партија број 1  
 

,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 28,740.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 34,488.00 динара. 
 
 
Партија бр.2   
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,325.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,790.00 динара. 
 
 
Партија бр.3  
 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 16,920.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 20,304.00 динара. 

 
 

 Партија бр.4  
 

,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 18,520.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 22,224.00 динара. 
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Партија бр.5  
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 88,410.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 106,092.00 динара. 

 
 

Партија бр.6  
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 14,160.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 16,992.00 динара. 

 
 

Партија бр.7  
 

,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,250.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,300.00 динара. 

 
 

Партија бр.8  
 

,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,520.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,624.00 динара. 

 
 

Партија бр.9  
 

,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,335.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,602.00 динара. 

 
 

Партија бр.10  
 

,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 5,400.00 динара. 
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Партија бр.11 
 

,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,484.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,780.80 динара. 
 
 
Партија бр.13  
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3,860.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4,632.00 динара. 
 
 
Партија бр.14  
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,289.60 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,347.52 динара. 
 
 
Партија бр.15 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 668.25 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 801.90 динара. 
 
 
Партија бр.16  
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,148.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,577.60 динара. 
 
 
Партија бр.17 
 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,960.00 динара. 
 
 
Партија бр.18  
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,197.50 динара. 
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вредност уговора (саПДВ-ом) 6,237.00 динара. 
 
Партија бр.19  
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3,240.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3,888.00 динара. 
 
 
Партија бр.20 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 6,750.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 8,100.00 динара. 

 
 

Партија бр.21 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4,080.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4,896.00 динара. 
 
Партија бр.22 
 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3,750.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4,500.00 динара. 
 
 
Партија бр.23 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3,250.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3,900.00 динара. 
 
Партија бр.24 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,520.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,624.00 динара. 
 
Партија бр.25  
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,400.00 динара. 
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Партија бр.26 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,680.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,016.00 динара. 
 
 
Партија бр.27 
 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9,200.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11,040.00 динара. 
 
 
Партија бр.28 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,230.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,476.00 динара. 
 
 
Партија бр.29  
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 23,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 28,560.00 динара. 
 
 
Партија бр.30 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,700.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,040.00 динара. 
 
 
Партија бр.31  
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,132.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,158.40 динара. 
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Партија бр.32 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 77,544.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 93,052.80 динара. 
 
 
Партија бр.33 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 10,800.00 динара. 
 
 
Партија бр.34 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,890.50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 7,068.60 динара. 
 
 
Партија бр.35 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4,060.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4,872.00 динара. 
 
 
Партија бр.36 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,425.50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,910.60 динара. 
 
 
Партија бр.37 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,690.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,028.00 динара. 
 
Партија бр.38 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,690.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,028.00 динара. 
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Партија бр.39 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,250.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,700.00 динара. 
 
 
Партија бр.40 
 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 12,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 14,400.00 динара. 
 
Партија бр.41 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,270.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,524.00 динара. 
 
Партија бр.42 
 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 8,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 9,600.00 динара. 
 
Партија бр.43 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 150.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 180.00 динара. 
 
Партија бр.44 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 700.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 840.00 динара. 
 
Партија бр.45 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,160.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,392.00 динара. 
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Партија бр.46 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,060.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,272.00 динара. 
 
Партија бр.47 
 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,400.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,880.00 динара. 
 
Партија бр.48 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 217.35 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 260.82 динара. 
 
Партија бр.49 
 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 217.35 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 260.82 динара. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр.10-19/19/1 
од 25.09.2019.године и измене Одлуке бр. 10-19/19/1/1 од 01.10.2019.године, спроведен је поступак 
јавне набавке мале вредности, те је дана 08.10.2019.године извршено јавно отварање 
прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра - стоматолошког материјала. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 459.500,00 динара 

Партија 
број 

Назив 
партије 

Процењена 
вредност 

Партија 
број 

Назив 
партије 

Процењена 
вредност 

1. Амалгам II   

29.000,00 

26. Борер 
фисурни – 
дијам. за 
турбину (10-
22) 

2.000,00 

2. Цинк 
фосфатни 
цемент 

2.500,00 
27. Лентуле (15-

40)   10.000,00 

3. Амалгам I 17.500,00 28. ЧЗК четкица. 1.500,00 

4. Нано 
хибридни 
композит 

19.000,00 
29. Дијамант за 

турбину 
округли 

24.000,00 

5. Композит за 
испуне 

88.500,00 
30. Бојтлерокa 

2.500,00 

6. Хелио бонд 
14.500,00 

31. Дентин 
кондиционер 

фуџи 
5.500,00 
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7. Папирни – 
поени 

5.500,00 

32. ГЦ за 
подлоге и  

бочне испуне 
млечних и 

сталних зуба 

78.000,00 

8. Полир паста 
6.000,00 

33. Емајл 
препаратор 

29.000,00 

9. Препарат за 
прекривање 
пулпе 

2.000,00 
34. Борер 

челични 
округли  

6.000,00 

10. ГЦ за подлоге 
6.000,00 

35. Борер 
челични 
фисурни  

4.500,00 

11. Јодоформ 

1.500,00 

36. Борер 
челични 
обрнуто 
конични  

2.500,00 

13. Паста за 
привремени 
испун 

4.000,00 

37. Борер за 
колењак – 
дијамант 
округли  

2.200,00 

14. Препарат 
паста за 
заливање 
фисура 

5.500,00 

38. Борер за 
колењак – 
дијамант 
фисурни  

2.200,00 

15. Ретраргин 
течност 

1.200,00 
39. Јодоформ 

штрајфна 
2.500,00 

16. Конац за 
ретракцију 
гингиве 

2.300,00 
40. Течни 

композит 14.200,00 

17. Нерв игла 10.700,00 41. Цинк оксид 1.500,00 

18. Борер 
челични 
округли за 
колењак 

5.500,00 

42. Машински 
проширивач 

10.000,00 

19. Трака за 
полирање 
метална 

3.500,00 

43. Држач 
папирне 
шајбне -  

мандрела 

200,00 

20. Кер игла (15-
40) 

7.000,00 
44. Логан кочић 

1.500,00 

21. Кер игла (45-
80) 

4.500,00 
45. Матрица у 

траци 
1.200,00 

22. Гумице за 
полирање 
композита 

4.000,00 
46. Матрица у 

траци 1.200,00 

23. Гумице за 
полирање 
амалгама 

3.500,00 
47. Милер игле 

2.400,00 

24. Целулоидне 
абразивне 
траке 

8.500,00 
48. Моларне 

матрице 350,00 

25. Целулоидне 
траке 

2.000,00 
49. Премоларне 

матрице 
350,00 
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Благовремено, тј. до дана 08.10.2019.год. до 10:00 часова, пристигле су понуде следећих 
понуђача, и то по наведеном редоследу:  
  

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим 
је понуда 
заведен 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,ORTODENT'' doo – Булевар  Цара Константина 
бр. бб, Ниш 

10-19/19/2-1 07.10.2019. 07:45 

2. 
,,NEO YU DENT'' doo – Владике Ћирића бр. 27, 

Нови Сад 
10-19/19/2-2 07.10.2019. 07:50 

3. ,,VETMETAL’’  - Савска 33/II, Београд 10-19/19/2-3 08.10.2019. 08:40 

4. 
,,AKORD DENTAL’’ doo – Скерлићева 8, 

Крагујевац 
10-19/19/2-4 08.10.2019. 08:45 

 
   Неблаговремених понуда нема. 
 

Комисија за јавне набавке је дана 18.10.2019.године сачинила Извештај о стручној оцени и 
констатовала следеће: 
 
Партије за које су понуђачи конкурисали: 
 
 -,,ORTODENT'' doo – Ниш - партија број :17 
 - ,,NEO YU DENT'' doo – Нови Сад - партије број: 1 - 4, 6 - 31, 33 - 44, 46 – 51 
 - ,,VETMETAL’’ – Београд – партије број: 1 – 46; 48 и 49 

 - ,,AKORD DENTAL’’ doo – Крагујевац – партије број: 1 – 4, 6, 8 – 11,13, 16, 17, 20 – 
22, 26, 27,  29, 32, 33, 40 – 42, 50 и 51 

 
 

Комисија за јавне набавке је констатовала да су понуђачи ,,NEO YU DENT'' – Нови Сад, 
,,VETMETAL’’ – Београд и ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац доставили узорке које је наручилац 
назначио у конкурсној документацији. 

- ,,NEO YU DENT'' – Нови Сад за партију број 2 ,,Cegal N'' 
 
- ,,VETMETAL’’ – Београд за партију број 2 ,,Cegal N'' и за партију број 32 ,,GC FUJI IX'' 
 

- ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац за партију број 2 ,,Imibond- F’’ и за партију број 32 ,,Nova 
Glass- F’’ 

 

 
4.  Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за одбијање понуда: 
 

Понуђачу ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад, одбијају се понуде за партије: 1, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 
18, 19, 23, 25, 29, 31, 34, 36  и 43 јер понуђене вредности премашују процењене вредности 
поменутих партија. 

 
Понуђач  ,,NEO YU DENT’’ 
 

Партија 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. 
29,580.00 

 
35,496.00 

 

7. 
5,820.00 

 
6,984.00 

 

8. 
6,240.00 

 
7,488.00 

 

11. 
1,790.00 

 
2,148.00 
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13. 
4,580.00 

 
5,496.00 

 

14. 
6,119.98 

 
7,343.97 

 

16. 
3,000.00 

 
3,600.00 

 

18. 
5,700.00 

 
6,840.00 

 

19. 
5,400.00 

 
6,480.00 

 

23. 
3,900.00 

 
4,680.00 

 

25. 
2,520.00 

 
3,024.00 

 

29. 
26,040.00 

 
31,248.00 

 

31. 
6,258.00 

 
7,509.60 

 

34. 
6,460.00 

 
7,752.00 

 

36. 
2,940.00 

 
3,528.00 

 

43. 
240.00 

 
288.00 

 

 
 
 
Понуђачу  ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац   се одбијају понуде за партије: 4, 6, 8, 9, 11, 13, 20 , 26 и 
50 јер понуђене вредности премашују процењене вредности поменутих партија. 
 

Такође се понуђачу ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац   одбијају понуде за партије: 2, 32 и  41 
из разлога што је понуђено паковање које не одговара захтевима из техничке спецификације,  
 
Понуђач ,,АКORD DENTAL’’  
 

Партија 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

2. 
1,650.00 

 
1,980.00 

 

4. 
23,200.00 

 
27,840.00 

 

6. 
24,000.00 

 
28,800.00 

 

8. 
9,600.00 

 
11,520.00 

 

9. 
3,750.00 

 
4,500.00 

 

11. 
1,700.00 

 
2,040.00 

 

13. 
6,800.00 

 
8,160.00 

 

20. 
9,000.00 

 
10,800.00 

 

26. 
2,200.00 

 
2,640.00 

 

32. 
10,800.00 

 
12,960.00 

 

41. 
1,160.00 

 
1,392.00 
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- Понуђач ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац је сходно захтеву из конкурсне документације, доставио 
узорак за партију број 2 ,,Imibond- F’’ из кога се види да понуђено паковање не одговара захтеву 
из техничке спецификације, јер је тражено 120гр +50мл, док је паковање које је понудио понуђач 
,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац 80гр+55гр. 

 

- Дана 14.10.2019. године наручилац је сходно члану 93. Став 1. Закона о јавним набавкама, 

упутио захтев понуђачу ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац,  да достави  извод каталога за партију 32 - 

ГЦ за подлоге и  бочне испуне млечних и сталних зуба доступан уминимум 6 боја  

(15г+6,4ml) , тврдоћа након једног дана мин 220 Мpa, FUJI IX или одговарајући, како би 

наручилац могао да недвосмислено установи да ли понуђени производ испуњава захтеве из 

техничке спецификације.  

- Дана 15.10.2019. године понуђач ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац, је доставио тражени извод 

каталога за партију 32, из које се не види да понуђено добро испуњава услов који је захтеван у 

техничкој спецификацији. Понуђено добро  за партију 32 ,,Nova Glass – F'’ не испуњава услов који 

се тиче тврдоће, тј. не види се да поседује тврдоћу после једног дана од минимум 220 Мpа. 

 

- Дана 16.10.2019. године наручилац је сходно члану 93. Став 1. Закона о јавним набавкама, 

упутио захтев ponuđaču ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац,   да достави  извод каталога за партију 41 

- Цинк оксид (40gr+12gr/ml) или одговарајући, како би наручилац могао да недвосмислено 

установи да ли понуђени производ испуњава захтеве из техничке спецификације. Наручилац је 

такође упутио захтев за појашњењем и понуђачу   ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад, за партију 41 и 

понуђачу ,,VETMETAL’’ – Београд, за партију 41 како би наручилац могао да недвосмислено 

установи да ли понуђени производи испуњавају захтеве из техничке спецификације. 

 
- Дана 16.10.2019.године Понуђач ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац,   је доставио  извод каталога за 
партију 41 из кога се види да понуђено добро,,Zino-EG’’ не задовољава захтев из техничке 
спецификације јер није одговарајуће паковање. Тражено је паковање 40гр+12гр/мл, док је понуђен 
производ у паковање 75гр/20мл. 
  
 
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
 
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде, примењивао се 
критеријум – најнижа понуђена цена. 
 
6. Уговор о јавној набавци се додељује: 
 
Партија бр.1 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL'' 28,800.00 
 

34,560.00 
 

2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 
 

28,740.00 
 

 
34,488.00 

 
1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
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вредност уговора (без ПДВ-а) 28,740.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 34,488.00 динара. 
 
Партија бр.2   
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 2,325.00 2,790.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 2,400.00 2,880.00 2 дан 90 дана 

 
- Понуђачи ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад и ,,VETMETAL’’ – Београд, су сходно захтеву из конкурсне 
документације доставили тржени узорак за партију 2. Оба понуђача су понудили ,,Cegal N'' 
, како је и тражено у техничкој спецификацији, те наручилац није ни вршио тестирање узорака, а 
самим тим није упућен ни позив представницима понуђача. 
 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,325.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,790.00 динара. 
 
 
Партија бр.3  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 17,010.00 20,412.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 17,100.00 20,520.00 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 16,920.00 20,304.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 16,920.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 20,304.00 динара. 
 
 
Партија бр.4  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 18,520.00 22,224.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 18,560.00 22,272.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 18,520.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 22,224.00 динара. 
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Партија бр.5  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 88,410.00 106,092.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 88,410.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 106,092.00 динара. 
 
Партија бр.6  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 14,160.00 16,992.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 14,220.00 17,064.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 14,160.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 16,992.00 динара. 
 
 
Партија бр.7  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 5,250.00 6,300.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,250.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,300.00 динара. 
 
Партија бр.8  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 5,520.00 6,624.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,520.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,624.00 динара. 
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Партија бр.9  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 1,335.00 1,602.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 1,875.00 2,250.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,335.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,602.00 динара. 
 
 
Партија бр.10  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 5,200.00 6,240.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 5,705.00 6,846.00 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 4,500.00 5,400.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4,500.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 5,400.00 динара. 
 
 
Партија бр.11  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 1,484.00 1,780.80 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,484.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,780.80 динара. 
 
 
Партија бр.13  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 3,860.00 4,632.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
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вредност уговора (без ПДВ-а) 3,860.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4,632.00 динара. 
 
Партија бр.14  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 5,289.60 6,347.52 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,289.60 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,347.52 динара. 
 
Партија бр.15 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 668.25 801.90 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 1,069.20 1,283.04 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 668.25 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 801.90 динара. 
 
 
Партија бр.16  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 2,148.00 2,577.60 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 2,220.00 2,664.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,148.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,577.60 динара. 
 
 
Партија бр.17 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,ORTODENT'' 8,000.00 9,600.00 1 дан 90 дана 

,,NEO YU DENT’’ 7,800.00 9,360.00 3 дан 95 дана 
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,,VETMETAL’’ 10,440.00 12,528.00 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 5,800.00 6,960.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,960.00 динара. 
 
 
Партија бр.18  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 5,197.50 6,237.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,197.50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,237.00 динара. 
 
Партија бр.19  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 3,240.00 3,888.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3,240.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3,888.00 динара. 
 
 
Партија бр.20 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 6,750.00 8,100.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 7,000.00 8,400.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 6,750.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 8,100.00 динара. 
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Партија бр.21 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 4,080.00 4,896.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 4,236.00 5,083.20 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 4,320.00 5,184.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4,080.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4,896.00 динара. 
 
 
Партија бр.22 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 3,900.00 4,680.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 3,950.00 4,740.00 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 3,750.00 4,500.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3,750.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4,500.00 динара. 
 
 
Партија бр.23  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 3,250.00 3,900.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3,250.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3,900.00 динара. 
 
 
Партија бр.24 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 5,520.00 6,624.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 8,208.00 9,849.60 2 дан 90 дана 
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С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,520.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,624.00 динара. 
 
 
Партија бр.25  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 2,000.00 2,400.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,400.00 динара. 
 
 
Партија бр.26 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 1,680.00 2,016.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 1,700.00 2,040.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,680.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,016.00 динара. 
 
 
 
 
Партија бр.27 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 9,300.00 11,160.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 9,640.00 11,568.00 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 9,200.00 11,040.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9,200.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11,040.00 динара. 
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Партија бр.28 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 1,350.00 1,620.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 1,230.00 1,476.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,230.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,476.00 динара. 
 
 
Партија бр.29  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 23,800.00 28,560.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 23,800.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 28,560.00 динара. 
 
Партија бр.30 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 1,700.00 2,040.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 2,144.00 2,572.80 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,700.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,040.00 динара. 
 
Партија бр.31  
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 5,132.00 6,158.40 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,132.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6,158.40 динара. 
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Партија бр.32 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 77,544.00 93,052.80 2 дан 90 дана 

- Понуђач ,,VETMETAL’’ – Београд је сходно захтеву из конкурсне документације доставио 
тржени узорак за партију 32. Понуђач је доставио узорак ,,GC FUJI IX'', како је и тражено у 
техничкој спецификацији, те наручилац није ни вршио тестирање узорка, а самим тим није упућен 
ни позив представнику понуђача. 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 77,544.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 93,052.80 динара. 
 
 
Партија бр.33 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 9,000.00 10,800.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 28,860.00 34,632.00 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 22,500.00 27,000.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 10,800.00 динара. 
 
 
Партија бр.34 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 5,890.50 7,068.60 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5,890.50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 7,068.60 динара. 
 
 
Партија бр.35 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 4,060.00 4,872.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 4,270.00 5,124.00 2 дан 90 дана 
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С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4,060.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4,872.00 динара. 
 
 
Партија бр.36 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 2,425.50 2,910.60 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,425.50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,910.60 динара. 
 
 
Партија бр.37 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 1,690.00 2,028.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 2,040.00 2,448.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,690.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,028.00 динара. 
 
 
Партија бр.38 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 1,690.00 2,028.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 2,040.00 2,448.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,690.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,028.00 динара. 
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Партија бр.39 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 2,460.00 2,952.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 2,250.00 2,700.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,250.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,700.00 динара. 
 
 
Партија бр.40 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 13,960.00 16,752.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 14,080.00 16,896.00 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 12,000.00 14,400.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 12,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 14,400.00 динара. 
 
Партија бр.41 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 1,270.00 1,524.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 1,342.00 1,610.40 2 дан 90 дана 

 

 - Дана 16.10.2019. године наручилац је сходно члану 93. Став 1. Закона о јавним набавкама, 

упутио захтев понуђачима ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад и ,,VETMETAL’’ – Београд да доставе  

извод каталога за партију 41 - Цинк оксид (40gr+12gr/ml) или одговарајући, како би наручилац 

могао да недвосмислено установи да ли понуђени производ испуњава захтеве из техничке 

спецификације.  

- Дана 16.10.2019. године понуђач ,,VETMETAL’’ – Београд, је доставио извод из каталога за 
партију 41 из кога се види да понуђено добро ,,D line'' задовољава трежено из техничке 
спецификације по питању паковања. 
 
- Дана 16.10.2019. године понуђач ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад, је доставио извод из каталога за 
партију 41 из кога се види да понуђено добро  ,,I-ZOE’’ задовољава тражено из техничке 
спецификације по питању паковања. 
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С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,270.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,524.00 динара. 
 
 
Партија бр.42 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 8,500.00 10,200.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 9,500.00 11,400.00 2 дан 90 дана 

,,AKORD DENTAL’’ 8,000.00 9,600.00 1 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,AKORD DENTAL’’– Крагујевац 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 8,000.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 9,600.00 динара. 
 
 
Партија бр.43 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 150.00 180.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 150.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 180.00 динара. 
 
 
Партија бр.44 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 700.00 840.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 1,340.00 1,608.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 700.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 840.00 динара. 
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Партија бр.45 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,VETMETAL’’ 1,160.00 1,392.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,160.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,392.00 динара. 
 
 
Партија бр.46 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 1,060.00 1,272.00 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 1,160.00 1,392.00 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1,060.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1,272.00 динара. 
 
 
Партија бр.47 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 2,400.00 2,880.00 3 дан 95 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2,400.00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 2,880.00 динара. 
 
Партија бр.48 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 288.00 345.60 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 217.35 260.82 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 217.35 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 260.82 динара. 
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Партија бр.49 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 288.00 345.60 3 дан 95 дана 

,,VETMETAL’’ 217.35 260.82 2 дан 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 217.35 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 260.82 динара. 
 
 

 

Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана пријема ове 
Одлуке, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама. 
 
 
                                                                                              
         Директор  

         Дома здравља 
  
                                                                                       _____________________ 
            др Снежана Табаковић 


