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Клиника за стоматологију Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 52
18000 Ниш
ПИБ : 100621196
МБР: 17215426
Дел. бр. 01- 37-144
Датум : 21.04.2017.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 Измењено и допуњеног
извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 37- 143 од 21.04.2017.године, Директор
Клинике , доноси :
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА број 37-129 -3 од 13.04.2017.
За јавну набавку у отвореном поступку 2/2017 , чији је предмет набавка добара –медицинска
опрема , фармацеутски поризводи и производи за личн негу за потребе Клинике за
стоматологију Ниш планираних за дванест месеци до предвиђених средстава у финансијском
плану
Мења се и допуњује Одлука о додели уговора заведена под бројем 37-129-3 од
13.04.2017. и ставља ван снаге у делу који се односи на Групу 1 партија 1 – Стоматолошки
потрошни материјал и групу 2. Партија 2 Завојни материјал а ступа на снагу измењена и
допуњена одлука о додели уговора.
Угвор о јавној набавци за добра
Групе 1 партије 1 – стоматолошки потрошни материјал, додељује понуђачу ВЕТМЕТАЛ
ДОО Београ ул.Савска бр.33/II , које заступа Јелена Ковачевић ; матични број : 07881657;
ПИБ:100284018; број текућег рачуна банке : 310-150760-50, по понуди број 37-89 од
27.03.2017.године.
Понуђена је цена 2.169.008,20 без пдв-а, 2.602.809,84 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Групе 2. медицински потрошни материјал, партија 2.1.- убодни материјал , додељује
понуђачу СИНОФАРМ ДОО Београ ул.Косте Нађа нр.34, које заступа Никола Синобад ; матични
број : 06927602; ПИБ:101718592; број текућег рачуна банке : 360-2996-33, по понуди број 37-83
од 24.03.2017.године.
Понуђена је цена 221.033,00 без пдв-а, 249.927,30 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Партија 2.2.- завојни материјал додељује понуђачу СИНОФАРМ ДОО Београ ул.Косте Нађа
нр.34, које заступа Никола Синобад ; матични број : 06927602; ПИБ:101718592; број текућег
рачуна банке : 360-2996-33, по понуди број 37-83 од 24.03.2017.године.
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Понуђена је цена 304.567,30 без пдв-а, 565.480,76 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Партија 2.3.- медицинска пластика , додељује понуђачу ГРОСИС ДОО Ниш ул.Панталејска
бр.77, које заступа Горан Симић ; матични број : 06233759; ПИБ:100335684; број текућег рачуна
банке : 160-129014-64, по понуди број 37-78 од 22.03.2017.године.
Понуђена је цена 474.215,00 без пдв-а, 568.058,00 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Партија 2.4.- остали медицински материјал , додељује понуђачу
ГРОСИС ДОО Ниш
ул.Панталејска бр.77, које заступа Горан Симић ; матични број : 06233759; ПИБ:100335684; број
текућег рачуна банке : 160-129014-64, по понуди број 37-78 од 22.03.2017.године.
Понуђена је цена 1.756.286,00 без пдв-а, 2.107.543,20 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Групе 3.-хируршки материјал I,партија 3.1.- материјал за хируршко шивење I ,додељује
понуђачу ГРОСИС ДОО Ниш ул.Панталејска бр.77, које заступа Горан Симић ; матични број :
06233759; ПИБ:100335684; број текућег рачуна банке : 160-129014-64, по понуди број 37-78 од
22.03.2017.године.
Понуђена је цена 897.306,00 без пдв-а, 987.036,60 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Партија 3.2.- материјал за хируршко шивење I I , додељује понуђачу ГРОСИС ДОО Ниш
ул.Панталејска бр.77, које заступа Горан Симић ; матични број : 06233759; ПИБ:100335684; број
текућег рачуна банке : 160-129014-64, по понуди број 37-78 од 22.03.2017.године.
Понуђена је цена 26.460,00 без пдв-а,31.752,00 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90 дана;
време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
За набавку добара
Групе 4- хемијски елементи , неорганске киселине и једињења, додељује понуђачу ДОО
ДРАГЕР ТЕХНИКА Београд ул. Данијелова 12-16, које заступа Предраг Гвоић ; матични број :
07528574; ПИБ:100345259; број текућег рачуна банке : 265-1100310000382-67, по понуди број
37-81 од 23.03.2017.године.
Понуђена је цена 19.600,00 без пдв-а,23.520,00 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 60 дана;
време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
За набавку добара
Групе 5 – филм за рентгенско снимање, додељује понуђачу ДОО MEDICOM Шабац ул.
Поцерска бр.3, које заступа Предраг Василић ; матични број : 07595166; ПИБ:100126308; број
текућег рачуна банке : 265-1100310001264-40, по понуди број 37-86 од 24.03.2017.године.
Понуђена је цена 716.911,00 без пдв-а,860.293,20 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 60
дана;време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
За набавку добара
Групе 6 – FC02 - отпадни материјал , додељује понуђачу
DOO ECO TRADE BG Ниш
ул.Страхињића Бана бр.3, које заступа Милоје Бранковић ; матични број : 17121189;
ПИБ:100336710275-0010221186959-68; број текућег рачуна банке :275-0010221186959-68 по
понуди број 37-87 од 27.03.2017.године.
Понуђена је цена 12.550,00 без пдв-а,15.060,00 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90 дана;
време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
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Обуставља се поступак јавне набавке за добра :
- Групе 2-Медицински потрошни материјал партије 2.5. – специфични медицински материјал
- Групе 3-Хируршки материјал партије 3.3. – Материјал за хируршко шивење III
Поступак ће се поновити у најкраћем законском року.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клинике
www.kzsnis.rs
Против извршених измена понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у року
од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки .
Образложење
За наведену јавну набавку наручилац је дана 24.02.2017 .године објавио Позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и Порталу Клинике за стоматологију Ниш.
До истека рока за подношење понуда 24.03.2017.године до 10.00h , понуду је
доставило девет понуђача.
Након спроведеног отварања понуда 27.03.2017.године у 10.15 h , Комисија за јавне
набавке је приступила стручној оцени понуде и сачинила извештај о истом (37-128 од
11.04.2017. године) .
На основу Извештаја је донета одлука о додели уговора 37-129-3 .Одлука о додели уговора
је објављена на Поралу УЈП 13.04.2017.годи као и на интернет страни Клинике
Дана 20.04.2017.године понуђач Синофарм доо Беогад је доставио Примедбу на Одлуку о
додели Уговора бр.01-37-129-3 за партију 2.2 – Завојни материјал( дел. бр. 37-140 ).
Дана 21.04.2017.године понуђач Ветметал доо Беогад је доставио Приговор на Одлуку о
додели Уговора бр.01-37-129-3 за партију 2.2 – Завојни материјал( дел. бр. 37-140 ).
Комисија за јавне набавке о стављеним примедбама извршила увид у достављену
документацију за спроне партије и сматра да су приговори основании да је приликом
сачињавања извештаја о стручној оцени понуда учињен пропуст и није правилно оценила
прихватљивост понуда подносиоца приговора .
Имајући у виду наведене чињенице наручилац је извршила исправке на основу којих је и
донета Одлука о измени и допуни одлуке о додели уговора како је наведено у диспозитиву.
У измењеном и допуњеном извештају о стручној оцени понуда бр. 37- 143 од
21.04.2017.године , Комисија за јавне набавке је констатовала следеће :
I Подаци о јавној набавци
1) Редни број јавне набвке : 2/2017
2) Врста поступка : отворени поступак
3) Предмет јавне набавке : 33000000 - Медицинска опрема, фармацеутски производи
и производи за личну негу
4) Набавка је обликована на партије :
Група 1. Стоматолошки потрошни материјали:
– партија 1.1. – 33133000 Стоматолошкипотрошни материјал
Група 2. 33140000 - Медицински потрошни материјал:
– Партија 2.1. 33140000 – Убодни материјал
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– Партија 2.2. 33140000 – Завојни материјал
– Партија 2.3. 33140000 – Медицинска пластика
– Партија 2.4. 33140000 – Остали медицински материјал
– Партија 2.5. 33140000 – Специфични медицински материјал
Група 3. 33141225 - Хируршки материјал
-Партија 3.1. 33141225 – Материјал за хируршко шивење I
- Партија 3.2. 33141225 – Материјал за хируршко шивење II
- Партија 3.3 33141225 – Материјал за хируршко шивење III
Група 4. 24311000 – Хемијски елементи, неорганске киселине и једињења и
Група 5. 332354110 - Филм за рендгенско снимање
Група 6. FC02 - отпадни материјал
5) Процењена вредност предметне јавне набавке : 8.703.000
Група 1. партија 1.1. – Стоматолошкипотрошни материјал : 2.800.000
Група 2 медицински потрошни материјал:
Партија 2.1. – Убодни материјал : 350.000
Партија 2.2. – Завојни материјал - 800.000
Партија 2.3. – Медицинска пластика – 500.000
Партија 2.4. – Остали медицински материјал – 2.000.000
Партија 2.5. – Специфични медицински материјал – 350.000
Група 3. :
Партија 3.1. – Материјал за хируршко шивење I -910.000
Партија 3.2. – Материјал за хируршко шивење II – 35.000
Партија 3.3 – Материјал за хируршко шивење III – 55.000
Група 4. – Хемијски елементи, неорганске киселине и једињења - 50.000
Група 5. - Филм за рендгенско снимање – 818.000
Група 6. FC02 - отпадни материјал – 35.000
II Основни подаци о понуђачима и понудама :
6) Благовремено, тј до 10:00 сати 27.03.2017.године, достављене су понуде понуђача :
Назив / име понуђача
адреса понуђача
1
2
3
4
5
6

18000 Ниш ул. Панталејска бр. 77
Drager Tehnika doo
Ул.Данијелова 12-16 11000 Београд
GROSIS DOO

Синофарм доо 11 000 Београд
ул. Косте Нађа бр. 31
Аko Мед доо 11000 Београд
ул. Здравка Челара бр.12
Medicom доо
1500 Шабац ул.Поцерска бр. 3
Eco trade BG
4

Број
под
којим је
понуда
заведена

Датум и час пријема
понуде

37-78

22.03.2017. у 13:35 h

37-81

23.03.2017.у 10:40 h

37-83

24.03.2017.у 11:00 h

37-84

24.03.2017.у 11:00 h

37-86

24.03.2017.у 13:25 h
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18000 Ниш ул. Страхињића Бана бр. 3
Трен доо
1800Ниш ул.Бранка Крсмановића бб
Ветметал доо
11000 Београд ул. Савска 33/II
Пласт Дент доон
18000 Ниш Византисјки булевар бр.35

37-87

27.03.2017.у 08:35 h

37-88

27.03.2017.у 08:46 h

37-89

27.03.2017.у 09:20 h

37-90

27.03.2017.у 09:38 h

7) Учешће понуђача по партијама и понуђене цене :
Група 1Партиј 1: Стоматолошки потрошни материјал
Партија 1 :
Број
Име/ назив понуђа
Стоматолошки потрошни
понуде
материјал
( ponudjena cena)
37-89 Vetmetal doo
2.169.008,20
37-90 Plast Dent doo
2.799.160,00
Група 2: Медицински потрошни материјал
Партија 2.1 Партија 2.2
Име/ назив
Убодни
Завојни
понуђа

Бр.
понуде

материјал
(понуђена
цена)

37-78
37-83
37-87

GROSIS DOO

Синофарм доо

412.314,00
221.033,00

Eco trade BG

239.407,00

материјал
(понуђена
цена)

598.850,00
304.567,30
/

Партија 2.3
Медициснка
пластика
(понуђена
цена)

Партија 2.4
Остали медицински
материјал
(понуђена
цена )
474.215,00 1.756.286,0
/
/
/
/

Партија 2.5
Специфични
медицински
материјал
(понуђена
цена )
/
/
/

Група 3: Хируршки материјал
Партија 3.1
Име/ назив
Материјал за хирупонуђа

Бр.
понуде

37-84
37-78

AKOMED DOO
GROSIS DOO

Партија 3.2
Партија .3
Материјал за хируМатеријал за хируршко шивење I
ршко шивење II
ршко шивење III
(понуђена цена)
(понуђена цена)
(понуђена цена)
897.306,00
26.460,00
/

Група 4: Хемисјки елементи , неорганске киселине и једињења
Партија 4.1
Име/ назив понуђа
Хемисјки елементи , неорганске киселине и
једињења (понуђена цена)
37-81 Drager Tehnika doo
19.600,00

Бр.
понуде

Група 5: Филм за рентгенско снимање
Партија 5.1
Име/ назив
Филм за рентгенско снимање
понуђа

Бр.
понуде
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(понуђена цена)

37-86

Medicom доо

716.911,00

Група 6: FCO2- отпадни материјал
Партија 6.1
Име/ назив
FCO2- отпадни материјал (понуђена цена)
понуђа

Бр.
понуде

37-78
37-87
37-88

GROSIS DOO

26.800 ,00
12.550,00
12.690,00

Eco trade BG
Трен доо

III 8) Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена из тих цена је :
304.567,30 динара
1) У понуди која је заведена под бр. 37-84 понуђача Ako Med doo 11 000 Београд
ул.Здравка Челара бр.12 од 24.03.2017 у 11:00 часова, утврђени су следећи недостаци :
документација не садржи елементе понуде.Достављена је Конкурсна документација
Наручиоца са бланко обрасцима.
Нема доказа о испуњености обавезних и додатних услова
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 отвореном поступку 2/2017 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
2) У понуди бр.37-90 за партију 1.1.- стоматолошки потрошни материјал од понуђача
Пласт Дент доо 18000 Ниш од 27.03.2017. у 09:38 часова, утврђени су следећи недостаци : за
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ставке под редним бројем 82-91 нису достављене важеће дозволе надлежног органа за
дистрибуцију предметних медицинских саредста.
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 2 и 5. ЗЈН-а , битан недостатак понуде постоји ако
понуђач не докаже да испуњава додатне услове , 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 2. и 5. ЗЈН понуда садржи битне недостатке , јер понуђач
није доказао да испуњава додатне услове , јер садржи недостатке због којих није могуће
упоредити са другим понудама, како понуђена добра не испуњавају наведене захтеве из
техничке спецификације конкурсне документације.
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 отвореном поступку 2/2017 због напред
наведених разлога је констатовала да је понуда неприхватљива , те је на основу члана107.
став1. у вези члана 106. став 1. тачка 2) и 5) одбио .
Понуђена цена је : 2.799.160,00 динара
8) Критеријум за оцењивање понуда : економски најповољнија понуда
Начин примене методологије доделе пондера :
Р.бр.
Елементи критеријума
Пондер
Елементи критеријума економски најповољније понуде
Максимална број пондера
1. Понуђена цена80
2.Рок плаћања
10
3. Време испоруке
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 вредношћу партије добија максималан број бодова 80
-додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле :
најниже понуђена вредност партије
x 80
вредност партије бодовног понуђача
2.
Рок плаћања (исказује се у данима)
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 :
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Рок плаћања бодовног понуђача x 10
Најдужи рок плаћања
3.
Време испоруке (исказује се у данима)
10 пондера
10 пондера
Додела бодова по овом критеријуму врши се на следећи начин :
- понуђач са најкраћим временом испоруке добија максималан број бодова (10)
-додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле :
Најкраће време испоруке x 10
Време испоруке 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.
9) Подаци из понуда ( понуђени елементи понуда ) и рангирање поунуда :
У складу са чланом 107. Став 1 и 2 ЗЈН ,пошто је прегледао и оценио понуде , одбио све
неприхватљиве понуде, прихватљиве понуде су рангиране применом критеријума
„економски најповољније понуде „:
Група 1) партија 1.1. Стоматолошки потрошни материјал
Достављене су две понуде.
У поступку прегледања вредновања и упоређивања понуда , Комисија је сходно члану
93. ЗЈН, писаним путем од понуђача захтевала да доставе узорке следећих производа :
Ставка 6А- борери турбински – разни-турб.дијам.борери(фисурни)
Ставка 6Б- борери турбински – разни-турб.дијам.борери(обрнути конус)
Ставка 7 – Бонд хелио
Ставка 8 – Киселина- емаил препарато
Ставка 13 - борери насадник – карбидни (округли)
Ставка 14- кер игле(15-40)+(45-80)-флекси
Ставка 19 – композит разне врсте , нанохибрид, , глеђни и дентински , А1,А2,Б2 и
универзални
Ставка 21- флечер- цитодур
Ставка 45- средство за изолацију гипса или одговарајући изолак
Ставка 62 – уље за подмазивање насадних инструмената- спреј
Ставка 124 – Композит( време
полимеризације 20 секунди, скупљање
при
полимеризацији2,1, уместо стакла пуниоц је цирконијум, маргинална дисколорација
мин.)
Ставка 125 – гласјономер цемент - подлоге
Ставка 126 – материјал за дефинитивно пуњење канала корена
Ставка 138 – течни композит
Ставка 140 – крунице целулоидне.
Достављени узорци производа понуђача доо Пласт дент испуњавају захтеве наручиоца
али је накнадним прегледавањем приложене докукументације контатовано да за
ставке 82-91 није приложена важећа дозвола надлежног органа за дистрибуцију
предметног добра. Због битних недостатака понуда се не може вредновати и
упоређивати са другим понудама
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понуде

37- 89

Назив или шифра
понуђача

VETMETAL DOO
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Понуђена цена
(макс 80 пондера)

Рок
плаћања (макс
10пондера)

Време
испоруке

(макс 10
пондера)

(макс 10
пондера)

90 дана
10

2.169.008,20
80

укупно

1 дан
10

100

Група 2 Медицински потрошни материјал
Партија 2.1- убодни матеијал
Достављене су три понуде .
У поступку прегледања вредновања и упоређивања понуда , Комисија је сходно члану
93. ЗЈН, писаним путем од понуђача захтевала да доставе узорке следећих производа :
Ставка 5- шприц 50 ml за исхрану троделни са гумицом за храњење
Ставка 23 - шприц 100 ml са продуженом скалом до 120 ml
Достављени узорци производа сва три понуђача испуњавају захтеве наручиоца.
Број
Назив или шифра Понуђена цена
Рок
Време
укупно
(макс 10
понуде понуђача
(макс 80 пондера) плаћања (макс испоруке
пондера)
(макс
10
10пондера)
пондера)
412.314,00
90 дана
1 дан
GROSIS
DOO
37- 78
42,88
10
10
62,88
Синофарм доо
221.033,00
90 дана
1 дан
37- 83
80
10
10
100,00
239.407,00
90 дана
1 дан
Eco trade BG
37- 87
73,86
10
10
93,86
Партија 2.2. – Завојни материјал
Достављене су две понуде .
Број
Назив или шифра Понуђена цена
понуде понуђача
(макс 80 пондера)

37- 78

GROSIS DOO

37- 83

SINOFARM DOO

Рок
плаћања (макс
10пондера)

Рок
плаћања (макс
10пондера)
9

укупно
(макс 10
пондера)

(макс 10
пондера)

90 дана
10
90 дана
10

598.850,00
40,67
304.480,76
80

Партија 2.3. – Медицинска пластика
Достављена је једна понуда.
Број
Назив или шифра Понуђена цена
понуде понуђача
(макс 80 пондера)

Време
испоруке
1 дан
10
1 дан
10

Време
испоруке
(макс 10
пондера)

60,67
100

укупно
(макс 10
пондера)
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90 дана
10

474.215,00
80

Партија 2.4. – Остали медицински материјал
Достављена је једна понуда.
Број
Назив или шифра Понуђена цена
Рок
понуде понуђача
(макс 80 пондера) плаћања (макс
10пондера)
37- 78

GROSIS DOO

1 дан
10

Време
испоруке

укупно
(макс 10
пондера)

(макс 10
пондера)

90 дана
10

1.756.286,00
80

100

1 дан
10

100

Партија 2.5. – специфични медицински материјал
Нема достављених понуда.
Група 3
Партија 3.1. – Материјал за хируршко шивење I
Достављена је једна понуда.
Број
Назив или шифра Понуђена цена
Рок
понуде понуђача
(макс 80 пондера) плаћања (макс
10пондера)
37- 78

GROSIS DOO

Време
испоруке

(макс 10
пондера)

(макс 10
пондера)

90 дана
10

897.306,00
80

укупно

1 дан
10

100

Партија 3.2. – Материјал за хируршко шивење II
Достављена је једна понуда.
Број
Назив или шифра Понуђена цена
Рок
Време испоруке укупно
(макс 10
понуде понуђача
(макс 80 пондера) плаћања (макс (макс 10 пондера)
пондера)
10пондера)
26.460,00
90 дана
1 дан
GROSIS DOO
37- 78
80
10
10
100
Партија 3.3. – Материјал за хируршко шивење III
Нема достављених понуда.
Група 4- хемијски елементи , неорганске киселине и једињења
Достављена је једна понуда.
Број
понуде

37- 81

Назив или шифра
понуђача

Drager Tehnika doo

Понуђена цена
(макс 80
пондера)

Рок плаћања
(макс
10пондера)

60 дана
10

19.600,00
80
10

Време
испоруке
(макс 10
пондера)

укупно
(макс 10
пондера)

1 дан
10

100
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Група 5 – филм за рентгенско снимање
Достављена је једна понуда.
Број
Назив или шифра
Понуђена цена
понуде понуђача
(макс 80 пондера)

Рок
плаћања (макс
10пондера)

Време
испоруке

укупно
(макс 10
пондера)

(макс 10
пондера)

Medicom доо
716.911,00
90 дана
1 дан
Drager Tehnika doo
80
10
10
100
Група 6 – FC02 - отпадни материјал
Достављена је једна понуда.
Број
Назив или шифра
Понуђена цена
Рок
Време
укупно
(макс 10
понуде понуђача
(макс 80 пондера) плаћања (макс испоруке
пондера)
(макс
10
10пондера)
пондера)
37-78 GROSIS DOO
26.800,00
90 дана
1 дан
37,46
10
10
57,46
37-86

37-87

Eco trade BG

37-88

Трен доо

90 дана
10
90 дана
10

12.550,00
80
12.690,00
79,13

1 дан
10
1 дан
10

100
99,13

10)Након што је прегледала, вредновала и рангирала прихватњиве понуде , Комисија констатује
:
За групу 1 Партиј 1: Стоматолошки потрошни материјал најповољнија је понуда бр. 37-89
од 27.03.2017.године , понуђача доо Ветметал са понуђеном ценом 2.169.008,20 динара.
За групу 2 - медицински потрошни материјал, партија 2.1. – убодни материјал, најповољнија је
понуда бр. 37-83
од 24.03.2017.године , понуђача доо Синофарм са понуђеном ценом
221.033,00дин.
За групу 2 - медицински потрошни материјал, партија 2.2. – завојни материјал, најповољнија је
понуда бр. 37-83
од 24.03.2017.године, понуђача доо Синофарм са понуђеном ценом
304.480,76 динара
За групу 2 - медицински потрошни материјал, партија 2.3. – медицинска пластика,
најповољнија је понуда бр. 37-78 од 22.03.2017.године, понуђача доо Гросис са понуђеном
ценом 474.215,00дин .
За групу 2 - медицински потрошни материјал ,2.4. – остали медицински
материјал,
најповољнија је понуда бр. 37-78 од 22.03.2017.године, понуђача доо Гросис са понуђеном
ценом 1.759.286,00дин.
За групу 3 - хируршки материјал, партија 3.1. – Материјал за хируршко шивење I ,
најповољнија је понуда бр. 37-78 од 22.03.2017.године, понуђача доо Гросис са понуђеном
ценом 897.306,00дин.
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За групу 3 - хируршки материјал, партија 3.2. – Материјал за хируршко шивење II ,
најповољнија је понуда бр. 37-78 од 22.03.2017.године, понуђача доо Гросис са понуђеном
ценом 26.640,00дин. .
За групу 4 - хемисјки елементи , неорганске киселине и једињења - најповољнија је понуда
бр. 37-81 од 23.03.2017.године, понуђача Drager Tehnika doo са понуђеном ценом
19.600,00дин.
За групу 5 - филм за рентгенско снимање - најповољнија је понуда бр. 37-86 од
24.03.2017.године, понуђача доо Medicom доо са понуђеном ценом 716.911,00дин.
За групу 6 - FC02 - отпадни материјал - најповољнија је понуда бр. 37-87 од
27.03.2017.године, понуђача Eco trade BG doo са понуђеном ценом 12.550,00дин.
10)Комисија предлаже да се
За набавку добара
Група 1 партија 1 стоматолошки потрошни материјал , уговор додели понуђачу ВЕТЕМТАЛ
ДОО Београ ул.Савска бр.33/II, које заступа Јелена Ковачевић ; матични број : 07881657;
ПИБ:100284018; број текућег рачуна банке : 310-150760-50, по понуди број 37-89 од
27.03.2017.године.
Понуђена је цена 2.169.008,20 без пдв-а, 2.602.809,84 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не
Партија 2.1.- убодни материјал ,уговор додели понуђачу СИНОФАРМ ДОО Београ ул.Косте Нађа
нр.34, које заступа Никола Синобад ; матични број : 06927602; ПИБ:101718592; број текућег
рачуна банке : 360-2996-33, по понуди број 37-83 од 24.03.2017.године.
Понуђена је цена 2.169.008,20 без пдв-а, 2.602.809,84 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Партија 2.2.- завојни материјал ,уговор додели понуђачу
понуђачу СИНОФАРМ ДОО Београ ул.Косте Нађа нр.34, које заступа Никола Синобад ; матични
број : 06927602; ПИБ:101718592; број текућег рачуна банке : 360-2996-33, по понуди број 37-83
од 24.03.2017.године.
Понуђена је цена 304.567,30 без пдв-а, 565.480,76 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Партија 2.3.- медицинска пластика ,уговор додели понуђачу ГРОСИС ДОО Ниш ул.Панталејска
бр.77, које заступа Горан Симић ; матични број : 06233759; ПИБ:100335684; број текућег рачуна
банке : 160-129014-64, по понуди број 37-78 од 22.03.2017.године.
Понуђена је цена 474.215,00 без пдв-а, 568.058,00 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Партија 2.4.- остали медицински материјал ,уговор додели понуђачу
ГРОСИС ДОО Ниш
ул.Панталејска бр.77, које заступа Горан Симић ; матични број : 06233759; ПИБ:100335684; број
текућег рачуна банке : 160-129014-64, по понуди број 37-78 од 22.03.2017.године.
Понуђена је цена 1.756.286,00 без пдв-а, 2.107.543,20 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
За набавку добара групе 3.-хируршки материјал I
Партија 3.1.- материјал за хируршко шивење I ,уговор додели понуђачу ГРОСИС ДОО Ниш
ул.Панталејска бр.77, које заступа Горан Симић ; матични број : 06233759; ПИБ:100335684; број
текућег рачуна банке : 160-129014-64, по понуди број 37-78 од 22.03.2017.године.
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Понуђена је цена 897.306,00 без пдв-а, 987.036,60 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90
дана; време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
Партија 3.2.- материјал за хируршко шивење I I ,уговор додели понуђачу ГРОСИС ДОО Ниш
ул.Панталејска бр.77, које заступа Горан Симић ; матични број : 06233759; ПИБ:100335684; број
текућег рачуна банке : 160-129014-64, по понуди број 37-78 од 22.03.2017.године.
Понуђена је цена 26.460,00 без пдв-а,31.752,00 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90 дана;
време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
За набавку добара
Група 4- хемијски елементи , неорганске киселине и једињења, уговор додели понуђачу ДОО
ДРАГЕР ТЕХНИКА Београд ул. Данијелова 12-16, које заступа Предраг Гвоић ; матични број :
07528574; ПИБ:100345259; број текућег рачуна банке : 265-1100310000382-67, по понуди број
37-81 од 23.03.2017.године.
Понуђена је цена 19.600,00 без пдв-а,23.520,00 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 60 дана;
време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
За набавку добара
Група 5 – филм за рентгенско снимање, уговор додели понуђачу ДОО MEDICOM Шабац ул.
Поцерска бр.3, које заступа Предраг Василић ; матични број : 07595166; ПИБ:100126308; број
текућег рачуна банке : 265-1100310001264-40, по понуди број 37-86 од 24.03.2017.године.
Понуђена је цена 716.911,00 без пдв-а,860.293,20 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 60
дана;време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем : не.
За набавку добара
Група 6 – FC02 - отпадни материјал , уговор додели понуђачу DOO ECO TRADE BG Ниш
ул.Страхињића Бана бр.3, које заступа Милоје Бранковић ; матични број : 17121189;
ПИБ:100336710275-0010221186959-68; број текућег рачуна банке :275-0010221186959-68 по
понуди број 37-87 од 27.03.2017.године.
Понуђена је цена 12.550,00 без пдв-а,15.060,00 динара са пдв-ом динара; рок плаћања 90 дана;
време испоруке 1 дан.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем :
12) Комисија прдлаже да се обуставу поступка јавне набавке за добра
- Групе 2-Медицински потрошни материјал партије 2.5. – специфични медицински материјал
- Групе 3-Хируршки материјал партије 3.3. – Материјал за хируршко шивење III
И покретање новог поступка у најкраћем временском периоду.
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.
: Против извршених измена понуђачи могу поднети захтев
за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки .
УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
ДИРЕКТОР,

__________________________
Проф. др Александар Митић
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