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Клиника  за стоматологију  Ниш 

Булевар  др  Зорана Ђинђића  52 

18000 Ниш 

ПИБ : 100621196 

МБР: 17215426 

Дел. бр. 01- 37-  118 

Датум : 11.04.2018.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- 117  од 10.04.2018.године, Директор  Клинике  , доноси  :  

 

 

О Д Л У К У 

о додели  уговора 

 

Клиника  за стоматологију  Ниш   , Булевар  др Зорана Ђинђића  52 , Ниш , као  наручилац, у 

отвореном поступку јавне  набавке добара  редни  број  2/2018 Уговор  о јавној  набавци   по  

партијама  за  медицинску  опрему , фармацеутске  производе  и производе  за личну негу    

додељује  :  

Редни број  и назив  партије Назив  понуђача  коме  се  додељује  уговор 

 

Група  2 партија  2 

Завојни материјал 

 GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77, које   заступа  

Горан Симић , м.бр. 06233759 

Група  2 партија  4 

Остали  медицински материјал 

GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77, које   заступа  

Горан Симић , м.бр. 06233759 

Група  2 партија  5 

специфични медицински материјал 

GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77, које   заступа  

Горан Симић , м.бр. 06233759 

Група  3 партија  1 

 Материјал за  хируршко шивење 

GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77, које   заступа  

Горан Симић , м.бр. 06233759 

Група  4   

 Хемисјки  елементи, неорганске 

киселине  и једињења 

DRAGER TEHNIKA  D.O.O.  Београд ул.Данијелова  12-16, које   

заступа  Предраг  Гвоић;  м.бр.07528574 

Група 5 

Филм  за  рентгенско  снимање 

MEDICOM  D.O.O.          Шабац    ул.Поцерска бр. 3  , које   

заступа  Предраг  Василић;   м.бр. 07595166 

   

                 Одлуку   објавити  у року  од  три  дана  од дана њеног  доношења  на Порталу  јавних  

набавки и на  интернет  страници  Клинике  www.kzsnis.rs. 

                  Против  Одлуке  понуђачи  могу  поднети наручиоцу захтев  за заштиу  права, а  копију  

истовремено  доставља  Републичкој  комисији  за  заштиту  права  у поступцима  јавних  набавки  

у року  од 10 ( десет)  дана  од дана  објављивања   ове  одлуке  на  Порталу  Управе  за јавне  

набавке. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

                 За  наведену  јавну  набавку  наручилац  је  дана 27.02.2018 .године објавио  Позив   за  

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

                 До  истека  рока  за подношење  понуда   30.03.2018.године  до 10:00 h , понуду је  

доставило  3 (три)  понуђача. 

                 Након поступка  отварања  понуде  30.03.2018.године у 10:15 h , Комисија  за јавне  

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

                 У  извештају  о  стручној  оцени  понуда  бр. 37- 117  од  10.04.2018.године , Комисија  за  

јавне набавке  је констатовала  следеће :  

 

Врста  поступка  : јавна  набавка  у  отвореном  поступку  

 Подаци  о јавној  набавциц 

1)Редни  број  јавне  набавке : 2/2018 

2)Предмет  јавне  набавке :  добра  

 ОРН 33000000 – Медицинска  опрема , фармацеутски  производи и производи  за  личну  негу 

3) Предмет  јавне набавке  је обликован  по  партијама :  

 Група 1. Стоматолошки потрошни материјали: 

– партија 1.1. –  33133000 Стоматолошки потрошни материјал  

Група 2. 33140000 - Медицински потрошни материјал: 

– Партија  2.1.  33140000 – Убодни материјал 

– 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  

Група 4. 24311000 – Хемијски елементи, неорганске киселине и једињења и  

Група 5.  332354110 - Филм за рендгенско снимање 

Група 6. FC02 - отпадни материјал 

3)       Процењена  вредност  јавне  набавке   :    8.000.0000 динара 

 Група 1.  партија 1.1. –  33133000 Стоматолошки потрошни материјал  -2.800.000  

Група 2. – 4.000.000  динара 

                 Партија  2.1.  33140000 – Убодни материјал – 350.000 

                 Партија  2.2.  33140000 – Завојни материјал  - 800.000 

                 Партија  2.3.  33140000 – Медицинска пластика – 500.000 

                 Партија  2.4.  33140000 – Остали медицински материјал – 2.000.000 

                 Партија  2.5.  33140000 – Специфични медицински материјал – 350.000 

Група 3.  -   Партија 3.1. 33141225 – Материјал за хируршко шивење I -1.150.000                   

Група 4. 24311000 – Хемијски елементи, неорганске киселине и једињења  - 50.000 

Група 5.  332354110 - Филм за рендгенско снимање – 818.000 

 Група 6. FC02 - отпадни материјал – 35.000 

 



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 

 

 

3 

 

 

 4) Основни  подаци  о понуђачима  и  понудама :  

 Благовремено  , до  10:00 h  30.03.2018.године, доствљене  су   понуде   понуђача :________________ 
Број  под  којом је                                                                                                                                                        датум пријема                      

понуда  заведена     НАЗИВ  ИЛИ   ШИФРА  ПОНУЂАЧА                                                                                               сат 

 37- 94 

37-96 
 37- 97 

GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77                                                 28.03.2018.   12:50 h     

MEDICOM  D.O.O. . Шабац , ул.Поцерска бр. 3                                           29.03.2018.   10:35 h     

DRAGER TEHNIKA  D.O.O.  Београд , ул.Данијелова  12-16                       29 .03.2018.  10:35 h    

DOO  12.30 

10.50 

  

          

 

 

 

 

               

    

5 ) Учешће  понуђача  по  партијама   и подаци  из  понуда : 

Група 1.Стоматолошки потрошни  материјал 
Бр.понуде Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена  (рсд)  

Услови  

плаћања  

Време 

испоруке 
/ / / / / 

 

Група  2- Медицински  потрошни  материјал 

Партија  2.1 : Убодни  материјал  
Бр.понуде Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд)  

Услови  

плаћања  

Време 

испоруке 
37-94 GROSIS  D.O.O. Ниш    

 ул.  Панталејска  бр. 77                                                                                 

392.006,00  60 дана   2  дана  

  

Партија 2.2 : Завојни  материјал  
Бр.понуде Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд)  

Услови  

плаћања  

Време 

испоруке 
37-94 GROSIS  D.O.O. Ниш    

 ул.  Панталејска  бр. 77                                                                                 

 720.082,80  60 дана   2  дана  

  

Партија 2.3 : Медицинска  пластика  
Бр.понуде Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд)  

Услови  

плаћања  

Време 

испоруке 
37-94 GROSIS  D.O.O. Ниш    

 ул.  Панталејска  бр. 77                                                                                 

 612.145,00  60 дана   2  дана  

 

 Партија 2.4 : Остали  медицинснски   материјал  
Бр.понуде Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд)  

Услови  

плаћања  

Време 

испоруке 
37-94 GROSIS  D.O.O. Ниш    

 ул.  Панталејска  бр. 77                                                                                 

1.901.476,00  60 дана   2  дана  

 

Партија 2.5 : Специфични  медицински материјал  
Бр.понуде Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд)  

Услови  

плаћања  

Време 

испоруке 
37-94 GROSIS  D.O.O. Ниш    

 ул.  Панталејска  бр. 77                                                                                 

203.996,00  60 дана   2  дана  
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.Група  3 Хируршки  материјал , партија  3.1 Материјал  за хируршко  шивење  
Бр.понуде Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд)  

Услови  

плаћања  

Време 

испоруке 
37-94 GROSIS  D.O.O. Ниш    

 ул.  Панталејска  бр. 77                                                                                 

929.766,00  60 дана   2  дана  

 

Група  4   Хемијски елементи , неорганске  киселине  и једињења  
Бр.пону

де 
Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд)  

Услови  

плаћања  

Време 

испоруке 
37-94 GROSIS  D.O.O. Ниш    

 ул.  Панталејска  бр. 77                                                                                 

19.500,00  60 дана   2  дана  

37-97 DRAGER TEHNIKA  D.O.O.  

Београд ул.Данијелова  12-16                        

19.420,00 60 дана 1 дан 

 

 Група  5  . Филм  за рентгенско  снимање  
Бр.понуде Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд)  

Услови  

плаћања 

Време 

испоруке 
37-96 MEDICOM  D.O.O.          

Шабац  ул.Поцерска бр. 3                                            
738.455,00  90 дана   1  дана  

 

Група  6 .-  FC02 - отпадни материјал 
Бр.понуде Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд)  

Услови  

плаћања  

Време 

испоруке 
37-94 GROSIS  D.O.O. Ниш    

 ул.  Панталејска  бр. 77                                                                                 

929.766,00  60 дана   2  дана  

 

6) Понуде   које  су  одбијене , разлог  за  њихово  одбијање и понуђена  цена  тих  понуда : 

 - Одбија  се понуда  бр -  37-94 за  партију  2.1 –убодни  материјал    из  групе  2 –медицински  

потрошни  материјал,  понуђача  GROSIS  D.O.O. Ниш    ул.  Панталејска  бр. 77   , због  понуђене   

веће  цене  од  процењене  вредности   јавне  набавке  за  предметну  партију.                                                                    

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

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

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

процењене  вредности  јавне набавке. 

Сагласно  члану  107.  став 1.ЗЈН  наручилац  је  дужан  да  у поступку  јавне набавке , пошто  

прегледа  и оцени  све  понуде, одбије  све  неприхватљиве  понуде. 

Како  наведена  понуда   прелази    износ  процењене  вредности     за  партију  2.1- убодни  

материјал ,  Комисија  је  понуду  37-  94  за  партију  2.1 -  одбила   као  неприхватљиву.      

   - Одбија се  понуда  бр -  37-94 за  партију  2.3 –медицинска  пластика     из  групе  2 –

медицински  потрошни  материјал,  понуђача  GROSIS  D.O.O. Ниш    ул.  Панталејска  бр. 77   , због  

понуђене   веће  цене  од  процењене  вредности   јавне  набавке  за  предметну  партију.                                                               

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

благовремена , коју  наручилац  није  одбио због  битних  недостатака , која је одговарајућуа, која  
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не  ограничава , нити условљава  права  наручиоца  или обавезе  понуђача и која не  прелази  износ  

процењене  вредности  јавне набавке. 

Сагласно  члану  107.  став 1.ЗЈН  наручилац  је  дужан  да  у поступку  јавне набавке , пошто  

прегледа  и оцени  све  понуде, одбије  све  неприхватљиве  понуде. 

Како  наведена  понуда   прелази    износ  процењене  вредности     за  партију  2.3- медицинкса  

пластика ,  Комисија  је  понуду  37-  94  за  партију  2.3 -  одбила   као  неприхватљиву.      

 - Одбија се  понуда  бр -  37-94 за  групу 6 партија 1 FC02 - отпадни материјал  понуђача  

GROSIS  D.O.O. Ниш    ул.  Панталејска  бр. 77   , због  понуђене   веће  цене  од  процењене  

вредности   јавне  набавке  за  предметну  партију.                                                               

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

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

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

процењене  вредности  јавне набавке. 

Сагласно  члану  107.  став 1.ЗЈН  наручилац  је  дужан  да  у поступку  јавне набавке , пошто  

прегледа  и оцени  све  понуде, одбије  све  неприхватљиве  понуде. 

Како  наведена  понуда   прелази    износ  процењене  вредности      за Групу 6  FC02 - отпадни 

материјал,   Комисија  је  понуду  37-  94  за  групу 6 -  одбила   као  неприхватљиву.   

  7) Ако  је  понуда  одбијена    због неуобичајно  ниске  цене, детаљно  образложење – начин на  

који  је  утврђена  та  цена: / 

 

8) Начин  примене  методологије   доделе  уговора 

 Критеријум  за оцењивање  понуда : економски најповољнија  понуда 

Начин  примене  методологије   доделе  уговора  :  

Елементи критеријума  економски  најповољније  понуде Максимална  број пондера 

1. Понуђена цена-                                                                                             80 

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  вредносшћу  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 : 

          Рок плаћања бодовног   понуђача x  10 

    Најдужи рок плаћања     

3.  Време испоруке  (исказује се у данима)         10 пондера  

Додела  бодова  по  овом  критеријуму  врши  се  на следећи  начин : 
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- понуђач  са  најкраћим временом испруке   добија  максималан   број бодова  (10)  

         -додела  бодова  осталим  понуђачима  врши се применом формуле : 

       Најкраће  време диспоруке  x  10 

  Време испруке  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) Оцена  и  рангирање  понуда  :  

Члан  107. став 1. ЗЈН  прописује   даје  Наручилац  дужан  да у поступку  јавне набавке , пошто  

прегледа  и оцени  понуде  , одбије  све  неприхватљиве  понуде. 

Према  одредбама   члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, прихватљива  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   

процењене  вредности јавне набавке. 

Пошто  је  прегледала , оценила , одбила све  неприхватљиве  понуде , прихватљиве  понуде   су  

рангиране  применом   критеријума „ економски  најповољније  понуде“. 

 

Партија  1 група 1 –Стоматолошки  потрошни материјал  -Комисија  констатује  да  у року  за  

подношење  понуда  није  достављена   ни једна  понуда за  партију 1.1.  и  да самим тим  нису  

испуњени  усови за доделу  Уговора  у скаладу  са  чланом 107. став 3. ЗЈН. 

Комисија  предлаже  Директору  Клинике   понављање  поступка  за  партију 1 групе 1– 

Стоматолошки  потрошни материјал     

 

За  партију 1  група  2- Убодни материјал, достављена  је једна  понуда бр. 37-94  понуђача   

GROSIS  D.O.O. Ниш    ул.  Панталејска  бр. 77 .                                                                                  

Након  стручне  оцене  Комисија  је  констатовала  да  је   због  понуђене   веће  цене  од  

процењене  вредности  набавке   понуда  неприхватљива па  је  као  таква  одбијена. 

Како  за  ову  партију  нема  прихватљивих  понуда  и да  самим  тим нису испуњени услови   за 

доделу  Уговора  у скаладу  са  чланом  107.став. ЗЈН  Комисија предлаже  Директору  Клинике  

понављање  поступка  за  партију 1  група  2- Убодни материјал.  

За  партију 2 групе 2 - завојни  материјал  достављена  је једна  понуда бр. 37- 94   понуђача 

GROSIS  D.O.O. Ниш   ул. Панталејска  бр. 77.                               

Након  стручне  оцене  понуде Комисија  констатује  да је  једина достављена , прихватљива   и 

најповољнија  понуда  бр.37-94 понуђача GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77. 

Комисија  предлаже   Директору  Клинике  да   за  набавку  добара   партије  2 групе 2 – 

завојни материјал за  потребе      Клинике  за стоматологију  Ниш  Булевар  др  Зорана Ђинђића  

52 Ниш , уговор  додели наповољнијем    понуђачу   GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77, 

које   заступа  Горан Симић;   матични  број 06233759 ; регистарски број 6162675581;  ПИБ : 

10033759; број  текућег  рачуна   160-129014-64, по  понуди  број : 37- 94   од 28.03.2018. године  за  

партију  2 групе 2 . 

Понуђена  цена  је 720.082,00 динара  без  пдв-а,са  пдв-ом 864.099,36 динара,   услови   плаћања: 

60 дана , време испруке  2 дана.    Изабрани  понуђач  извршава  набавку   самостално 
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За  партију 3  група  2- медицинска пластика, достављена  је једна  понуда бр. 37-94  понуђача   

GROSIS  D.O.O. Ниш    ул.  Панталејска  бр. 77 .                                                                                  

Након  стручне  оцене  Комисија  је  констатовала  да  је   због  понуђене   веће  цене  од  

процењене  вредности  набавке   понуда  неприхватљива па  је  као  таква  одбијена. 

Како  за  ову  партију  нема  прихватљивих  понуда  и да  самим  тим нису испуњени услови   за 

доделу  Уговора  у скаладу  са  чланом  107.став. ЗЈН  Комисија предлаже  Директору  Клинике  

понављање  поступка  за  партију 3  група  2- медицинска  пластика 
 

За  партију 4 групе 2 – остали медицински материјал  достављена  је једна  понуда бр. 37- 94   

понуђача GROSIS  D.O.O. Ниш   ул. Панталејска  бр. 77.                               

Након  стручне  оцене  понуде Комисија  констатује  да је  једина достављена , прихватљива   и 

најповољнија  понуда  бр.37-94 понуђача GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77. 

Комисија  предлаже   Директору  Клинике  да   за  набавку  добара   партије  4 групе 2 – 

остали  медицински материјал  за  потребе      Клинике  за стоматологију  Ниш  Булевар  др  

Зорана Ђинђића  52 Ниш , уговор  додели наповољнијем    понуђачу   GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. 

Панталејска  бр. 77, које   заступа  Горан Симић;   матични  број 06233759 ; регистарски број 

6162675581;  ПИБ : 10033759; број  текућег  рачуна   160-129014-64, по  понуди  број : 37- 94   од 

28.03.2018. године  за  партију  4 групе 2 . 

Понуђена  цена  је 1.901.476,00 динара  без  пдв-а,са  пдв-ом 2.271.366,20 динара,   услови   

плаћања: 60 дана , време испруке  2 дана.    Изабрани  понуђач  извршава  набавку   самостално 

 

За  партију 5 групе 2 – специфични  медицински материјал  достављена  је једна  понуда бр. 

37- 94   понуђача GROSIS  D.O.O. Ниш   ул. Панталејска  бр. 77.                               

Након  стручне  оцене  понуде Комисија  констатује  да је  једина достављена , прихватљива   и 

најповољнија  понуда  бр.37-94 понуђача GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77. 

Комисија  предлаже   Директору  Клинике  да   за  набавку  добара   партије  5 групе 2 – 

специфични  медицински  материјал  за  потребе      Клинике  за стоматологију  Ниш  Булевар  

др  Зорана Ђинђића  52 Ниш , уговор  додели наповољнијем    понуђачу   GROSIS  D.O.O. Ниш  

ул. Панталејска  бр. 77, које   заступа  Горан Симић;   матични  број 06233759 ; регистарски број 

6162675581;  ПИБ : 10033759; број  текућег  рачуна   160-129014-64, по  понуди  број : 37- 94   од 

28.03.2018. године  за  партију  4 групе 2 . 

Понуђена  цена  је 203.996,00 динара  без  пдв-а,са  пдв-ом 241.645,20 динара,   услови   плаћања: 

60 дана , време испруке  2 дана.    Изабрани  понуђач  извршава  набавку   самостално 

 

За  групу  3 хируршки  материјал  партија 1  – материјал за  хируршко  шивење  достављена  

је једна  понуда бр. 37- 94 понуђача GROSIS  D.O.O. Ниш ул. Панталејска  бр. 77.                               

Након  стручне  оцене  понуде Комисија  констатује  да је  једина достављена , прихватљива   и 

најповољнија  понуда  бр.37-94 понуђача GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. Панталејска  бр. 77. 

Комисија  предлаже   Директору  Клинике  да   за  набавку  добара групе 3 партија  1  – 

материјал  за  хируршко  шивење  за  потребе      Клинике  за стоматологију  Ниш  Булевар  др  

Зорана Ђинђића  52 Ниш , уговор  додели наповољнијем    понуђачу   GROSIS  D.O.O. Ниш  ул. 

Панталејска  бр. 77, које   заступа  Горан Симић;   матични  број 06233759 ; регистарски број 

6162675581;  ПИБ : 10033759; број  текућег  рачуна   160-129014-64, по  понуди  број : 37- 94   од 

28.03.2018. године  за  партију  4 групе 2 . 
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Понуђена  цена  је 929.766,00 динара  без  пдв-а,са  пдв-ом 1.022.242,60 динара,   услови   плаћања: 

60 дана , време испруке  2 дана.    Изабрани  понуђач  извршава  набавку   самостално 

 

 За  групу   4 – Хемијски  елементи , неорганске  киселине  и једињења  достављене   су две  

понуде  ,  бр. 37-94  понуђача  GROSIS  D.O.O. Ниш   и  37-97 Delta  DRAGER TEHNIKA  D.O.O.  

Београд. 

 Бр. 

понуде 

Име / шифра  понуђача Понуђена  

цена (рсд) 

Макс. 80  

Услови  

плаћања 

Макс. 10  

Време 

испоруке 

Макс.10 

Укупно : 

Макс. 100 

37-94 GROSIS  D.O.O. Ниш    

 ул.  Панталејска  бр. 77                                                                                 

19.500,00  60 дана   2  дана   

79,67 10 5 94,67 

37-97 DRAGER TEHNIKA  D.O.O.  

Београд ул.Данијелова  12-16                        

19.420,00 60 дана 1 дан  

80,00 10 10 100 

 

Након  стручне  оцене  понуде Комисија  констатује  да је најповољнија  понуда   понуђача  

понуђача    DRAGER TEHNIKA  D.O.O.  Београд ул.Данијелова  12-16 , понуда  број 37-97. 

 Комисија  предлаже   Директору  Клинике  да   за  набавку  добара групе 4    – хемисјки  

елементи , неорганске  киселине  и једињења  за  потребе      Клинике  за стоматологију  Ниш  

Булевар  др  Зорана Ђинђића  52 Ниш , уговор  додели наповољнијем    понуђачу  DRAGER 

TEHNIKA  D.O.O.  Београд ул.Данијелова  12-16,         

које   заступа  Предраг  Гвоић;   матични  број 07528574 ; регистарски број /;  ПИБ : 1000345259; 

број  текућег  рачуна   265-1100310000382-67, по  понуди  број : 37- 97   од 29.03.2018. године  за  

групу  4. 

Понуђена  цена  је 19.420,00 динара  без  пдв-а,са  пдв-ом 23,304,00 динара,   услови   плаћања: 60 

дана , време испруке  1 дан.    Изабрани  понуђач  извршава  набавку   самостално 

 

За  групу  5 филм  за  рентгенско  снимање   достављена  је једна  понуда бр. 37- 96   понуђача   

MEDICOM  D.O.O.   Шабац  ул.Поцерска бр. 3 .                                           .                               

Након  стручне  оцене  понуде Комисија  констатује  да је  једина достављена , прихватљива   и 

најповољнија  понуда  бр.37-96 понуђача MEDICOM  D.O.O.          Шабац  ул.Поцерска бр. 3                                            

Комисија  предлаже   Директору  Клинике  да   за  набавку  добара групе 5 – филм  за  

рентгенско  снимање   за  потребе      Клинике  за стоматологију  Ниш  Булевар  др  Зорана 

Ђинђића  52 Ниш , уговор  додели наповољнијем    понуђачу MEDICOM  D.O.O.          Шабац    

ул.Поцерска бр. 3  , које   заступа  Предраг  Василић;   матични  број 07595166 ; регистарски број 

09907595166;  ПИБ : 100126308; број  текућег  рачуна   265-1100310001264-40 , по  понуди  број : 

37- 96   од 29.03.2018. године  за  групу 5 . 

Понуђена  цена  је 738.455,00 динара  без  пдв-а,са  пдв-ом 886.146,00 динара,   услови   плаћања: 

60 дана , време испруке  1 дан.    Изабрани  понуђач  извршава  набавку   самостално. 
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За  група  6  FC02 - отпадни материјал -, достављена  је једна  понуда бр. 37-94  понуђача   

GROSIS  D.O.O. Ниш    ул.  Панталејска  бр. 77 .                                                                                  

Након  стручне  оцене  Комисија  је  констатовала  да  је   због  понуђене   веће  цене  од  

процењене  вредности  набавке   понуда  неприхватљива па  је  као  таква  одбијена. 

Како  за  ову  партију  нема  прихватљивих  понуда  и да  самим  тим нису испуњени услови   за 

доделу  Уговора  у скаладу  са  чланом  107.став. ЗЈН  Комисија предлаже  Директору  Клинике  

понављање  поступка  за група  6  FC02 - отпадни материјал   .        

 

                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  Одлуке  понуђачи  могу  поднети наручиоцу захтев  за 

заштиу  права, а  копију  истовремено  достављају  Републичкој  комисији  за  заштиту  права  у 

поступцима  јавних  набавки  у року  од 10 ( десет ) дана од дана  објављивања   ове  одлуке  на  

Порталу  Управе  за јавне  набавке. 

.  
                                                                                                                                КЛИНИКА  ЗА  СТОМАТОЛОГИЈУ  НИШ                             

                                                                                                                                                       ДИРЕКТОР, 

 

                                                                                                            __________________________ 

                                                                                                            Проф. др Александар  Митић 


