
 1 

 
Посл.бр. 10-13/16/5 
дана 07.07.2016. 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 набавку стоматолошког материјала, додељује се уговор о јавној набавци следећем понуђачу: 
 
 

Партија бр.1 Материјал за стоматолошку протетику 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 602.217,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 722.660,40 динара. 
 
 
Партија бр. 2 Стоматолошки материјал 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 734.777,410 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 881.732,88 динара. 
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Партија бр.3 Стоматолошки инвентар 
 
,,TEHNODENT''–  Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 78.790,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 94.548,00 динара. 
 
 
 
Партија бр.5 Mетал нијадур 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.331,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11.197,20 динара. 
 
 
 
Партија бр.6 Санитетски материјал 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 93.300,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 111.960,00 динара. 
 
 
Партија бр. 7 Спрејеви за подмазивање машина 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 10.710,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 12.852,00 динара. 
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Партија бр. 9 Зуби гарнитура 
 
,,NEO YU DENT''–  Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 423.800,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 508.560,00 динара. 
 
 
Партија бр.10  Јодоформ Штрајфна 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 16.770,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 20.124,00 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. 10-13/16 од 30.05.2016. године, спроведен је поступак 
јавне набавке мале вредности, те је дана 21.06.2016. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра -
стоматолошког материјала. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 2.612.194,40 динара 
  
Благовремено је у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић Змај’’ запримљена понуда од понуђача  
 

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим је 
понуда заведен 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,TEHNODENТ'' – Раковичка 7, Нови Сад 
10-13/16/3-2/1 
10-13/16/7-2/1 

10.06.2015. 07:15 

2. 
,,ORTODENT'' – Булевар Цара Константина бб, 

Ниш 
10-13/16/7-2/2 
10-13/16/9-2/1 

20.06.2016. 07:15 

3. ,,NEO YU DENT'' – Вадике Ћирила 27, Н. Сад 
10-13/16/1-2/1 
10-13/16/2-2/1 

20.06.2016. 07:15 
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10-13/16/3-2/2 
10-13/16/6-2/1 
10-13/16/7-2/3 
10-13/16/9-2/2 

 
 

4. ,,VETMETAL’’ – Савска 33 /II, Београд 

10-13/16/1-2/ 
10-13/16/2-2/ 
10-13/16/3-2/ 
10-13/16/5-2/ 
10-13/16/6-2/ 
10-13/16/7-2/ 
10-13/16/9-2/ 
10-13/16/10-2/ 

20.06.2016. 17:15 

 
Неблаговремених понуда нема. 
 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  

 
Комисија за јавне набавке је дана 06.07.2016. сачинила Извештај о стручној оцени: 
 
Констатовано је да су сви  пониђачи доставили уредну документацију. 
 
Дана 24.06.2016.године,  наручилац је упутио обавештење понуђачима о датуму јавне оцене достављених узорака. 
 
Дана 28.06.2016. године са почетком у 15,00 часова у просторијама Одељења за стоматолошку протетику  Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ 

Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2. обављена је контрола за:  

 партију бр. 1 - Материјал за стоматолошку протетику, ставке бр. 1, 2, 3, 6, 7, 12, 15 и 28 

 партију бр. 2 - Стоматолошки материјал, ставка бр. 41 

 партију бр. 7 - Спрејеви за подмазивање машина, ставка бр.1  

 партију бр. 9 - Зуби гарнитура 
 

којој су присуствовали и представници понуђача ,,Neo Yu Dent'' – Нови Сад:  

1. Оливера Крстић и  

2. Александар Ивков 
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Стручна комисија оценила је узорке на следећи начин: 

 

Партија бр. 1  Материјал за стоматолошку протетику 

Редни 

број 

Назив артикла  Понуђач ,,NEO YU DENT'' Понуђач  ,,VETMETAL’’ 

1 Розе восак (500g) 
 

одговарајуће 
 

одговарајуће 
 

2 Акрилат прах –(500g) 
 

одговарајуће 
 

одговарајуће 
 

3 Акрилат течност – (500ml) 
 

одговарајуће 
 

одговарајуће 
 

6 Палавит прах (1kg) 
 

неодговарајући из разлога што његова својства не 
дају одговарајућу индивидуалну кашику 
 

одговарајуће 
 

7 Изолак (1l) 
 

неодгорарајући из разлога што не може да изолује 
гипсане моделе у мери која је потребна за рад 
 

одговарајуће 
 

12 Палавит течност (0,5l) 
 

неодговарајући из разлога што његова својства не 
дају одговарајућу индивидуалну кашику 
 

одговарајуће 
 

15 Восак за лепљење          (од 
10 комада) 
 

одговарајуће 
 

одговарајуће 
 

28 Камење зелено (за обраду 
керамике) 
 

одговарајуће 
 

одговарајуће 
 

 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Рок испоруке Рок плаћања 

Рок важења 
понуде 

1. ,,NEO YU DENT'' 468.753,00 562.503,60 3 дана 65 дана 35 дана 

2. ,,VETMETAL’’ 602.217,00 722.660,40 2 дана 60 дана 60 дана 
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С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 602.217,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 722.660,40 динара. 
 
 
 
Партија бр. 2 Стоматолошки материјал 
 

Редни 

број 

Назив артикла  Понуђач ,,NEO YU DENT'' Понуђач  ,,VETMETAL’’ 

1 Фуџи 9 (23gr) или 
одговарајући 
 

неодговарајући јер нема добре карактеристике 
приликом контакта са пљувачком. 
 

одговарајуће 
 

 
Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Рок испоруке Рок плаћања 

Рок важења 
понуде 

1. ,,NEO YU DENT'' 691.192,50 828.760,05 3 дана 65 дана 35 дана 

2. ,,VETMETAL’’ 734.777,410 881.732,88 2 дана 60 дана 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 734.777,410 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 881.732,88 динара. 
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Партија бр.3 Стоматолошки инвентар 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Рок испоруке Рок плаћања 

Рок важења 
понуде 

1. ,,TEHNODENТ'' 78.790,00 94.548,00 1 дан 60 дана 30 дана 

2. ,,NEO YU DENT'' 82.151,00 98.581,20 3 дана 65 дана 35 дана 

3. ,,VETMETAL’’ 89.342,00 107.210,00 2 дана 60 дана 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
 
,,TEHNODEN''–  Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 78.790,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 94.548,00 динара. 
 
 
 
   Партија бр.5 Mетал нијадур 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Рок испоруке Рок плаћања 

Рок важења 
понуде 

1. ,,VETMETAL’’ 9.331,00 11.197,20 2 дана 60 дана 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.331,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11.197,20 динара. 
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Партија бр.6 Санитетски материјал 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Рок испоруке Рок плаћања 

Рок важења 
понуде 

1. ,,NEO YU DENT'' 121.798,00 146.157,60 3 дана 65 дана 35 дана 

2. ,,VETMETAL’’ 93.300,00 111.960,00 2 дана 60 дана 60 дана 

 
 

С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 93.300,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 111.960,00 динара. 
 
 
Партија бр. 7 Спрејеви за подмазивање машина 
 

Редни 

број 

Назив артикла  Понуђач 

,,TEHNODEN'' 

Понуђач  

,,ORTODENT'' 

Понуђач ,,NEO 

YU DENT'' 

Понуђач  

,,VETMETAL’’ 

1 Спреј за турбину – уље (од 
1/2л) 
 

одговарајуће одговарајуће 
 

одговарајуће одговарајуће 
 

 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Рок испоруке Рок плаћања 

Рок важења 
понуде 

1. ,,TEHNODEN'' 47.700,00 57.240,00 1 дан 60 дана 30 дана 

2. ,,ORTODENT'' 44.400,00 53.280,00 1 дан 60 дана 30 дана 

3. ,,NEO YU DENT'' 12.030,00 14.436,00 3 дана 65 дана 35 дана 

4. ,,VETMETAL’’ 10.710,00 12.852,00 2 дана 60 дана 60 дана 

 



 9 

С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 10.710,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 12.852,00 динара. 
 
 
Партија бр. 9 Зуби гарнитура 
 

Редни 

број 

Назив артикла  Понуђач  ,,ORTODENT'' Понуђач ,,NEO YU 

DENT'' 

Понуђач  ,,VETMETAL’’ 

1 Зуби гарнитура 28 – Галеника 
(двослојни, да се производе у 16 
нијанси боја према ВИТА кључ и у 
свим величинама)  или еквивалент 
 

неодговарајући јер се нијансе 
боја не уклапају по ,,ВИТА'' 
кључу, односно евивалент не 
поседује тражене 
карактеристике уклапања 
нијанси боја 
 

одговарајуће неодговарајући јер се нијансе 
боја не уклапају по ,,ВИТА'' 
кључу, односно евивалент не 
поседује тражене 
карактеристике уклапања 
нијанси боја 
 

 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Рок испоруке Рок плаћања 

Рок важења 
понуде 

1. ,,ORTODENT'' 253.500,00 304.200,00 1 дан 60 дана 30 дана 

2. ,,NEO YU DENT'' 423.800,00 508.560,00 3  дана 65 дана  35 дана 

3. ,,VETMETAL’’ 410.150,00 492.180,00 2 дана 60 дана 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
 
,,NEO YU DENT''–  Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 423.800,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 508.560,00 динара. 



 10 

 
 
 
Партија бр.10  Јодоформ штрајфна 
 

Редни број Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Рок испоруке Рок плаћања 

Рок важења 
понуде 

1. ,,VETMETAL’’ 16.770,00 20.124,00 2 дана 60 дана 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
 
,,VETMETAL’’–  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 16.770,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 20.124,00 динара. 
 
 
За партију бр.4 Каустинер пулп и партију бр. 8 Тиглови апарат АЦМ 20 плус, није пристигла ни једна понуда. 
 
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 Александар Омеровић 
 
                                                                                      ___________________________ 


