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Клиника  за стоматологију  Ниш 

Булевар  др  Зорана Ђинђића  52 

18000 Ниш 

ПИБ : 100621196 

МБР: 17215426 

Дел. бр. 01- 37-155 

Датум : 26.04.2017.године 

 

 

 

                 На  основу  члана  108. Закона  о  јавним набавкам ( „Службени  гласник  РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) , члана 42. Правилника  о ближем   уређењу   поступка  јавне набавке  

Клинике , члана 23. Статута Клинике  за стоматологију  Ниш  и на  основу   извештаја  Комисије  о 

стручној оцени понуда бр. 37-   154  од  26.04.2017.године, Директор  Клинике  , доноси  :  

 

 

О Д Л У К У 

 

                 За  јавну  набавку  услуга  бр. 5/2017 у поступку   мале  вредности , чији  су  предмет   

услуге  одражавања  и поправке   медицинске  опреме  за  Клинику  за  стоматологију  Ниш,  

планираних  на  годишњем  нивоу  до  предвиђених  средстава  у финансијском  плану, уговор  о  

јавној  набавци  за  услуге   

партије  1 -стоматолошки опрема   

 додељује  понуђачу d.o.o Plast Dent Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   Слободан  

Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 220-123004-

77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  2 ‚‚ Schiller‚‚  

додељује  понуђачу d.o.o   Delta  Naissa  Ниш ul. 9,бригаде бр.39А, које  заступа   Горан  

Стојановић ; матични  број : 17364570; ПИБ:100663417; број  текућег рачуна банке : 170-

30004856000-03,  по  понуди  број 37-123 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 4.000,00 динара без  пдв-а,  4.800,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 30 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  3 ‚‚ Proxima‚‚  

додељује понуђачу d.o.o    Proxima  Чокот ул.Моравска бр.7, 18250 Ново  Село , које  заступа   

Саша  Коцић ; матични  број : 07674147; ПИБ:100621240; број  текућег рачуна банке : 170-

30012869000-28,  по  понуди  број 37-125 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 2.500,00 динара без  пдв-а,  3.000,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 90 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  5 ‚‚ Technogas‚‚  

додељује понуђачу d.o.o Plast Dent Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   Слободан  

Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 220-123004-

77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 
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Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  6.‚‚ Tutnauer‚‚ 

додељује  понуђачу d.o.o    Proxima  Чокот ул.Моравска бр.7, 18250 Ново  Село , које  заступа   

Саша  Коцић ; матични  број : 07674147; ПИБ:100621240; број  текућег рачуна банке : 170-

30012869000-28,  по  понуди  број 37-125 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 2.500,00 динара без  пдв-а,  3.000,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 90 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  7.‚‚ Instrumentarija ‚‚ 

додељује понуђачу d.o.o Plast Dent,Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   Слободан  

Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 220-123004-

77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  8.‚‚ Intermedical ‚‚ 

додељује  понуђачу d.o.o    Proxima  Чокот ул.Моравска бр.7, 18250 Ново  Село , које  заступа   

Саша  Коцић ; матични  број : 07674147; ПИБ:100621240; број  текућег рачуна банке : 170-

30012869000-28,  по  понуди  број 37-125 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 2.500,00 динара без  пдв-а,  3.000,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 90 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не. 

партије  9.‚‚ Sutjeska  Beograd‚‚ 

додељује  понуђачу d.o.o    Proxima  Чокот ул.Моравска бр.7, 18250 Ново  Село , које  заступа   

Саша  Коцић ; матични  број : 07674147; ПИБ:100621240; број  текућег рачуна банке : 170-

30012869000-28,  по  понуди  број 37-125 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 2.500,00 динара без  пдв-а,  3.000,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 90 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не. 

партије  10.‚‚ Nouvage ‚‚ 

додељује понуђачу d.o.o Plast Dent,Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   Слободан  

Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 220-123004-

77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  11.‚‚ Elkomed wnh ‚‚ 
додељује  понуђачу d.o.o Plast Dent,Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   Слободан  

Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 220-123004-

77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

  

           Одлуку   објавити  у року  од  три дана   од  дана доншења   на Порталу  јавних  набавки и на  

интернет  страници  Клинике www.kzsnis.rs 

     

                  Против  Одлуке  понуђачи  могу поднети  затев  за  заштиту  права  у року од  пет (5) 

дана  од  дана објављивања  на  Порталу  јавних  набавки. 
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О б р а з л о ж е њ е 

                 За  наведену  јавну  набавку  наручилац  је  дана 31.03.2017 .године објавио  Позив   за  

подношење  понуда  на Порталу  јавних  набавки  и Порталу  Клинике за стоматологију Ниш. 

                 До  истека  рока  за подношење  понуда   10.04.2017.године  до 10.00х  , понуду је   

доставило  пет понуђача. 

                 Након спроведеног  отварања  понуда  27.03.2017.године у 12:00 h , Комисија  за јавне  

набавке  је приступила  стручној  оцени  понуде  и сачинила  извештај  о истом. 

У  извештају  о  о стручној  оцени  понуда  бр. 37-154   од  26.04.2017.године, констатовано  је  

следеће :   

 

  Подаци  о јавној  набавци  
1) Редни  број  јавне  набвке  : 5/2017 

2) Врста  поступка : поступак  јавне набавке мале  вредности 

3) Предмет  јавне  набавке :  5042100 –Услуге  одржавања  и поправке  медицинске  опреме  

4) Набавка  је обликована  на  партије  :  

    Партија 1. Стоматолошла опрема   

Партија 2.“Schiller“ 

Партија 3.“Proxima“ 

Партија 4.“Maquet“ 

Партија 5.“Technogas“ 

Партија 6. „Tutnauer“ 

Партија 7.“Instrumentarija“ 

Партија 8.“Intermedical“ 

Партија 9.“Sutjeska Beograd“ 

Партија 10.“Nouvag“ 

Партија 11.“Elkomed wnh“ 
Партија 12.“Aesculap“ 

 

5) Процењена  вредност  предметне   јавне набавке :  1.977.000 

 Партија 1. Стоматолошла опрема -1.117.000дин. 

 Партија 2.“Schiller“-80.000дин 

Партија 3.“Proxima“-80.00дин 

Партија 4.“Maquet“-80.000дин 

Партија 5.“Technogas“-80.000дин 

Партија 6. „Tutnauer“- 80.000дин 

 Партија 7.“Instrumentarija“- 80.000дин 

Партија 8.“Intermedical“- 60.000дин 

Партија 9.“Sutjeska Beograd“- 60.000дин 

Партија 10.“Nouvag“- 120.000дин 

Партија 11.“Elkomed wnh“- 60.000дин 
Партија 12.“Aesculap“- 80.000дин 

 

II  Основни  подаци  о понуђачима  и понудама :  

6) Благовремено, тј  до 12:00 сати   10.04.2017.године, достављене  су  понуде   понуђача :  



КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ 

Булевар  др Зорана Ђинђића 52 

18000 Ниш, Србија 

Тел./Централа 018 4226-216 

                             4222-403 

Тел./Фаx         018 453-6736 

e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs 

www.kzsnis.rs 

  

CLINIC OF DENTISTRY NIŠ 

Bulevar  dr Zorana Đinđića 52 

18000 Niš, Serbia 

Tel./Centrala +381 18 4226-216 

                             4222-403 

Tel./Fax.+381 18 453-6736 

e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs 

                         www.kzsnis.rs 

 

 

4 

 

  

Назив / име  понуђача 

адреса   понуђача 

Број  

под  

којим је  

понуда  

заведена 

Датум  и час  пријема 

понуде 

1  PAROC   medical equipment d.o.o. 

Нови  Сад  ул. Ђерђа   Молнара  бр.2 

 

37-120 

  

07.04.2017. у 10:30 h 

2 Medicom  d.o.o. 

 Шабац  ул. Поцерска  бр.3 

 

37-122 

 

10.04.2017. у 07:55 h 

3 Delta  Naissa  d.o.o.  

Ниш ул.9. бригаде бр. 39А 

 

37-123 

 

10.04.2017. у 09:25 

4 Plast   dent  d.o.o. 

Ниш , Византисјки  булевар  бр. 35 

 

37-124 

 

10.04.2017. у 11:15 

5 Proxima  d.o.o. 

Чокот, Нво  Село  18250 Ново Село  Ниш 

 

37-125 

 

10.04.2017. у 07:15 

 

7) Учешће  понуђача  по партијама  и понуђене   цене :  

У понуди  бр.37-125  за  партију   партију 2.“Schiller``  и  партију  6. „Tutnauer``  понуђача  Delta  

Naisa  d.o.o.  Ниш ул.9. бригаде бр. 39А  од 10.04.2017.  у 09:25 сати, констатовано  је  да  понуда не 

садржи  све  захтеване  елементе обрасца  бр.2`` образац  структуре  цене`` из  кога  се  требају  

видети  елементи понуде.У  обрасцу  бр.7 `` Модел  уговора`` понуђач  је  навео  све  захтеване  

елеметне . 

Понуђена  цена за  партију  2. “ Schiller“-понуђена  цена  партије  је 4.800,00динара, рок  плаћања 30 

дана  , време  доласка 1 дан.За  партију  6  ``Tutnauer“ “-понуђена  цена  партије  је 4.800,00динара, 

рок  плаћања 30 дана  , време  доласка 1 дан.  

8) Из  наведеног  Комисија  је  одлучила  да  понуду  узме  у разматрање. 

 

Партиј 1:   Стоматолошка  опрема :  
Број 

понуде 

Име/ назив понуђа   Понуђена  цена 

 37-124 Plast   dent  d.o.o. 170,00 

 

  Партија 2.“Schiller“- 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-123  Delta  Naissa  d.o.o.  4.800,00 

 

 Партија 3.“Proxima`` 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-125 Proxima  d.o.o. 2.500,00 

 

Партија 4.,, Maquet“ 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-124 / / 
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Партија 5.“Technogas “ 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-124 Plast   dent  d.o.o. 170,00 

37-125 Proxima  d.o.o. 2.500,00 

 

Партија 6.“Tutnauer“ 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-122 Medicom  d.o.o. 5.500,00 

37-123 Delta  Naissa  d.o.o.  4.800,00 

37-125 Proxima  d.o.o. 2.500,00 

 

Партија 7.“Instrumentarija“ 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-124 Plast   dent  d.o.o. 170,00 

37-125 Proxima  d.o.o. 2.500,00 

 

Партија 8.“Intermedical “ 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-125 Proxima  d.o.o. 2.500,00 

 

Партија 9.“Sutjeska  Beograd “ 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-125 Proxima  d.o.o. 2.500,00 

 

Партија 10.“Nouvage“ 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-124 Plast   dent  d.o.o. 170,00 

 

Партија 11.“Elkomed wnh “ 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 37-124 Plast   dent  d.o.o. 170,00 

 

Партија1 2.“Aesculap“- 
Број 

понуде 

 

Име/ назив понуђа 

  

 Понуђена  цена 

 / / / 
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8)  Понуде  које су одбијене, разлог  за њихово  одбијање и понуђена  цена  из тих      

У  понуди  која  је  заведена  под  бр. 37-120   понуђача     PAROC   medical equipment d.o.o. 

Нови  Сад  ул. Ђерђа   Молнара  бр.2Челара бр.12  од 07.04.2017 у 10:30 h, утврђени  су следећи 

недостаци :   документација  koja  je достављена  каоу коверти  на  којој је назначено да је   понуда 

за предметну  јавну набавку  не  садржи  елементе  понуде. 

Достављена   је текст  на немачком  издат од   MAQUET  GETING  GROUP са  слободним  

преводом  на  српском језику  из  чије  садржине  се  види  да  је  PAROC   medical equipment 

d.o.o`` један  и једини  овлашћени  дистрибутер  све опреме, прибора, потрошног  материјјалаи 

резервних делова у Републици Србији`` . 

Нема  доказа  о испуњености  обавезних  и додатних  услова. 

Непостоје еленати понуде  из  техничке  спецификације .  

Према  одредбама  члана 3. став1. тачка 32. ЗЈН- а , одговарајућа  понуда   је она понуда која  је  

благовремена и за коју  је  утврђено  да  потпуно   испуњава све  техничке спецификације. 

Према  одредбама члана  106. став 1. тачка 1- 5. ЗЈН-а , битан  недостатак  понуде постоји ако  

понуђач  не докаже  да испудњава  обавезне  услове за учешће,  да не  испуњава  додатне  услове , 

понуђач  није  доставио тражено  средство обезбеђења , је понуђени  рок важења понуде  краћи од 

прописаног,   ако понуда садржи друге  недостатке  због  којих  није могуће  утврдити стварну  

садржину   понуде  или  није  могуће упоредити  је  са другим понудама.   

Према  одредбама  члана 3. став 1. тачка  33.  ЗЈН, прихватљива  понуда  је она понуда која  је  

благовремена , коју наручилац  није одбио  због  битних  недостатака , која је одговарајућа , која  

не ограничава , нити  условљава  права  наручиоца  или обавезе  понуђача  и која не прелази  износ 

процењенњ  вредности  јавне набавке. 

Сходно  члану   106. став1. тачка 1 . - 5.  ЗЈН  понуда  садржи    битне  недостатке , јер  понуђач  

није доказао  да  испуњава обавезне и  додатне  услове , јер садржи   недостатке  због  којих  није  

могуће  упоредити  са другим  понудама. 

Сходно  члану 3. став1. тачка  33.  ЗЈН  понуда  је неприхватљива    јер садржи  битне  недостатке 

. 

Члан 107. Став 1. ЗЈН  прописује   да је Наручилац  даужан  да у поступку  јавне набавке  , пошто  

прегледа  и оцени  понуде  , одбије  све  неприхватљиве  понуде. 
Имајући  у виду  изнето  Комисија  за јавну набавку  у поступку  мале вредности   због  напред  наведених  

разлога  је констатовала да је  понуда  неприхватљива , те  је  на  основу члана107. став1.  у  вези  члана   

106. став 1.  тачка  1)- и 5) одбио .  

Понуђена  цена  је  :  / динара 

 

9) Начин  примене  методологије  пондера : 

                                                   Елементи критеријума                                               

Елементи критеријума  економски  најповољније  понуде          Максимална  број пондера 

1. Понуђена цена-                                                                                                          80 

2.Рок плаћања                     10  

3. Време доласка                            10  
         Укупно:                     100 

1.  цена                                     80 пондера          

Цена  представља  укупну , коначну , вредност  партије  (производа )  

         Додела  бодова  по  овом  критеријуму  врши  се  на следећи  начин : 

- понуђач  са  најниже  понуђеном  вредносшћу  партије  добија  максималан   број пондера  80 
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         -додела  бодова  осталим  понуђачима  врши се применом формуле : 

          најниже  понуђена  вредност  партије              x  80 

            вредност  партије  бодовног  понуђача 

2.   Рок плаћања (исказује се у дани                           10 пондера 
Додела  бодова  по  овом  критеријуму  врши  се  на следећи  начин : 

- понуђач  са  најдужим роком плаћања    добија  максималан   број бодова  (10)  

         -додела  бодова  осталим  понуђачима  врши се применом формуле : 

          Рок плаћања бодовног   понуђача x  10 

    Најдужи рок плаћања     

3.  Време доласка  (исказује се у данима)     10 пондера  
Додела  бодова  по  овом  критеријуму  врши  се  на следећи  начин : 

- понуђач  са  најкраћим временом доласка  добија  максималан   број бодова  (10)  

         -додела  бодова  осталим  понуђачима  врши се применом формуле : 

       Најкраће  време доласка  x  10 

  Време доласка  бодовног   понуђача 

 

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера на ранг листи, предност ће се дати 

понуђачу са повољнијом понуђеном ценом . 

 
10) Подаци  из  понуда  ( понуђени  елементи  понуда ) и рангирање  поунуда :  

 

Партиј 1:   Стоматолошка  опрема :   
Број 

понуде 

Назив или шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

(макс 80 

пондера) 

   Рок  плаћања 

(макс 

10пондера) 

Време доласка 

(макс 10 

пондера) 

укупно 

(макс 10 

пондера) 

 37-124 Plast   dent  d.o.o 170,00 60 1  

80 10 10 100 

 

Партија 2.“Schiller“- 
Број 

понуде 

Назив или шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

(макс 80 

пондера) 

   Рок  плаћања 

(макс 

10пондера) 

Време доласка 

(макс 10 

пондера) 

укупно 

(макс 10 

пондера) 

 37-123  Delta  Naisa  d.o.o. 4.000,00,00 30 1  

80 10 10 100 

 

Партија 3.“Proxima “ 
Број 

понуде 

Назив или шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

(макс 80 

пондера) 

   Рок  плаћања 

(макс 

10пондера) 

Време доласка 

(макс 10 

пондера) 

укупно 

(макс 10 

пондера) 

 37-125  Proxima d.o.o. 2.500,00 90 1  

80 10 10 100 

 

Партија 4.“Maquet “ 
Нема  достављених  понуда. 

 

Партија 5.“Тechnogas “ 
Број Назив или шифра Понуђена цена    Рок  плаћања Време доласка укупно 
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понуде понуђача (макс 80 

пондера) 

(макс 

10пондера) 

(макс 10 

пондера) 

(макс 10 

пондера) 

 37-124  Plast   dent d.o.o. 170,00 60 1  

80 6,6  10 90,6 

37-125  Proxima d.o.o. 2.500,00 90 1  

 54,4 10 10 74,4 

 

Партија 6.“Tutnauer “ 
Број 

понуде 

Назив или шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

(макс 80 

пондера) 

   Рок  плаћања 

(макс 

10пондера) 

Време доласка 

(макс 10 

пондера) 

укупно 

(макс 10 

пондера) 

 37-122   Medicom  d.o.o. 5.500,00 90 2  

36,36 10 0,5 46,86 

37-123  Delta  Naisa  d.o.o. 4.00,00 30 1  

50  3,3 10 63,3  

37-125  Proxima d.o.o. 2.500,00 90 1  

80 10 10 100 

 

Партија 7.“Instrumentarija “ 
Број 

понуде 

Назив или шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

(макс 80 

пондера) 

   Рок  плаћања 

(макс 

10пондера) 

Време доласка 

(макс 10 

пондера) 

укупно 

(макс 10 

пондера) 

 37-124  Plast   dent d.o.o. 170,00 60 1  

80 6,6  10 90,6 

37-125  Proxima d.o.o. 2.500,00 90 1  

 54,4 10 10 74,4 

 

Партија 8.“Intermedical “ 
Број 

понуде 

Назив или шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

(макс 80 

пондера) 

   Рок  плаћања 

(макс 

10пондера) 

Време доласка 

(макс 10 

пондера) 

укупно 

(макс 10 

пондера) 

 37-125  Proxima d.o.o. 2.500,00 90 1  

80 10 10 100 

 

Партија 9.“Sutjeska   Beograd“ 
Број 

понуде 

Назив или шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

(макс 80 

пондера) 

   Рок  плаћања 

(макс 

10пондера) 

Време доласка 

(макс 10 

пондера) 

укупно 

(макс 10 

пондера) 

 37-125  Proxima d.o.o. 2.500,00 90 1  

80 10 10 100 

 

Партиј 10:   ‘’ Nouvage’’ :   
Број 

понуде 

Назив или шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

(макс 80 

пондера) 

   Рок  плаћања 

(макс 

10пондера) 

Време доласка 

(макс 10 

пондера) 

укупно 

(макс 10 

пондера) 

 37-124 Plast   dent  d.o.o 170,00 60 1  

80 10 10 100 
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Партиј 11:   ‘’ Elkomed  wnh’’ :   
Број 

понуде 

Назив или шифра 

понуђача 

Понуђена цена 

(макс 80 

пондера) 

   Рок  плаћања 

(макс 

10пондера) 

Време доласка 

(макс 10 

пондера) 

укупно 

(макс 10 

пондера) 

 37-124 Plast   dent  d.o.o 170,00 60 1  

80 10 10 100 

 

Партија 12.“Aesculap “ 

Нема  достављених  понуда 
 

11) Након  што  је прегледала, вредновала и рангирала  прихватњиве  понуде , Комисија  

констатује: 

За партију 1. ``Стоматолошка  опрема`` , најповољнија  је понуда  бр. 37-3-124   од 

10.04.2017.године , понуђача  d.o.o Plast   dent  са понуђеном ценом   170,00 динара. 

За партију2. `` Schiller‚‚ , најповољнија  је понуда  бр. 37-3-124   од 10.04.2017.године , понуђача  

d.o.o Delta  Naisa   са понуђеном ценом   4.000,00 динара. 

 За партију 3 `` Proximar‚‚ , најповољнија  је понуда  бр. 37-3-125   од 10.04.2017.године , понуђача  

d.o.o Proximar  са понуђеном ценом   2.500,00 динара. 

 За партију 4 `` Maquet‚‚   нема  достављених  понуда. Нису  се  стекли  услови  за доделу  уговора. 

За партију 5 `` Technogas‚‚ , најповољнија  је понуда  бр. 37-3-124   од 10.04.2017.године , понуђача  

d.o.o Plast  Dent  са понуђеном ценом   170,00 динара. 

 За партију 6 `` Tutnauer‚‚ , најповољнија  је понуда  бр. 37-3-125   од 10.04.2017.године , понуђача  

d.o.o Proximar  са понуђеном ценом   2.500,00 динара. 

За партију 7 `` Instrumentarija‚‚ , најповољнија  је понуда  бр. 37-3-124   од 10.04.2017.године , 

понуђача  d.o.o Plast Dent  са понуђеном ценом   170,00 динара. 

 За партију 8 `` Intermedical‚‚, најповољнија  је понуда  бр. 37-3-125   од 10.04.2017.године , 

понуђача  d.o.o Proximar  са понуђеном ценом   2.500,00 динара. 

 За партију 9 `` Sutjeska  Beograd‚‚ , најповољнија  је понуда  бр. 37-3-125   од 10.04.2017.године , 

понуђача  d.o.o Proximar  са понуђеном ценом   2.500,00 динара. 

За партију 10 `` Nouvage‚‚ , најповољнија  је понуда  бр. 37-3-124  од 10.04.2017.године , понуђача  

d.o.o Plast  Dent   са понуђеном ценом   170,00 динара. 

 За партију 11 `` Elkomed wnh ‚‚ , најповољнија  је понуда  бр. 37-3-124  од 10.04.2017.године , 

понуђача  d.o.o Plast  Dent   са понуђеном ценом   170,00 динара. 

За партију 12 `` Aesculap‚‚   нема  достављених  понуда. Нису  се  стекли  услови  за доделу  

уговора. 
 

12)Комисија  предлаже  да  се за  набавку  услуге   

 партије  1 -стоматолошки опрема   

 уговор  додели  понуђачу d.o.o Plast Dent Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   

Слободан  Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 

220-123004-77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  
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партије  2 ‚‚ Schiller‚‚  

 уговор  додели  понуђачу d.o.o   Delta  Naissa  Ниш ul. 9,бригаде бр.39А, које  заступа   Горан  

Стојановић ; матични  број : 17364570; ПИБ:100663417; број  текућег рачуна банке : 170-

30004856000-03,  по  понуди  број 37-123 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 4.000,00 динара без  пдв-а,  4.800,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 30 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  3 ‚‚ Proxima‚‚  

 уговор  додели  понуђачу d.o.o    Proxima  Чокот ул.Моравска бр.7, 18250 Ново  Село , које  

заступа   Саша  Коцић ; матични  број : 07674147; ПИБ:100621240; број  текућег рачуна банке : 

170-30012869000-28,  по  понуди  број 37-125 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 2.500,00 динара без  пдв-а,  3.000,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 90 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  5 ‚‚ Technogas‚‚  

 уговор  додели  понуђачу d.o.o Plast Dent Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   

Слободан  Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 

220-123004-77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  6.‚‚ Tutnauer‚‚ 

уговор  додели  понуђачу d.o.o    Proxima  Чокот ул.Моравска бр.7, 18250 Ново  Село , које  заступа   

Саша  Коцић ; матични  број : 07674147; ПИБ:100621240; број  текућег рачуна банке : 170-

30012869000-28,  по  понуди  број 37-125 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 2.500,00 динара без  пдв-а,  3.000,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 90 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  7.‚‚ Instrumentarija ‚‚ 

уговор  додели  понуђачу d.o.o Plast Dent,Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   

Слободан  Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 

220-123004-77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  8.‚‚ Intermedical ‚‚ 

уговор  додели  понуђачу d.o.o    Proxima  Чокот ул.Моравска бр.7, 18250 Ново  Село , које  заступа   

Саша  Коцић ; матични  број : 07674147; ПИБ:100621240; број  текућег рачуна банке : 170-

30012869000-28,  по  понуди  број 37-125 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 2.500,00 динара без  пдв-а,  3.000,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 90 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не. 

партије  9.‚‚ Sutjeska  Beograd‚‚ 

уговор  додели  понуђачу d.o.o    Proxima  Чокот ул.Моравска бр.7, 18250 Ново  Село , које  заступа   

Саша  Коцић ; матични  број : 07674147; ПИБ:100621240; број  текућег рачуна банке : 170-

30012869000-28,  по  понуди  број 37-125 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 2.500,00 динара без  пдв-а,  3.000,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 90 дана; 

време  доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не. 

 



КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ 

Булевар  др Зорана Ђинђића 52 

18000 Ниш, Србија 

Тел./Централа 018 4226-216 

                             4222-403 

Тел./Фаx         018 453-6736 

e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs 

www.kzsnis.rs 

  

CLINIC OF DENTISTRY NIŠ 

Bulevar  dr Zorana Đinđića 52 

18000 Niš, Serbia 

Tel./Centrala +381 18 4226-216 

                             4222-403 

Tel./Fax.+381 18 453-6736 

e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs 

                         www.kzsnis.rs 
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партије  10.‚‚ Nouvage ‚‚ 

уговор  додели  понуђачу d.o.o Plast Dent,Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   

Слободан  Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 

220-123004-77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

партије  11.‚‚ Elkomed wnh ‚‚ 
уговор  додели  понуђачу d.o.o Plast Dent,Ниш Византијски  булевар  бр.35, које  заступа   

Слободан  Јовановић ; матични  број : 073997879; ПИБ:100334825; број  текућег рачуна банке : 

220-123004-77,  по  понуди  број 37-124 од 10.04.2017.године. 

Понуђена  је цена 170,00 динара без  пдв-а,  204,00  динара са  пдв-ом; рок  плаћања 60 дана; време  

доласка  1 дан.Изабрани  понуђач  извршава  набавку  са подизвођачем : не.  

 

 12) Комисија  предлаже да се  обуставу  поступка  јавне набавке  за  услуге  

 - Партије 4.“Maquet “ 

-  Партије 12.“Aesculap “ 

и покретање  новог  поступка  у најкраћем  временском  року. 

  

                 Директор  Клинике  за стоматологију  Ниш  Проф. др Александар  Митић  прихватио  је 

предлог Комисије   за јавну  набвку о  избору  најповољније  понуде  и донео  одлуку   о додели  

уговора  као у изреци ове  одлуке. 

      

УПУСТВО  О ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ :  Против извршених  измена  понуђачи     могу  поднети  захтев  

за  заштиту права   у року од  5 (пет)  дана од  дана  објављивања    на Порталу  јавних  набавки . 

 

 
                                                                                                                                КЛИНИКА  ЗА  СТОМАТОЛОГИЈУ  НИШ                             

                                                                                                                                                       ДИРЕКТОР, 

 

                                                                                                            __________________________ 

                                                                                                            Проф. др Александар  Митић 


