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НАРУЧИЛАЦ : Клиника за стоматологиу Ниш

Ниш Булевард р Зорана Ђинђића 52
Дел. бр. 01-37- 236
Датум :30.12.2020.године
На основу члана 146.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.91/19, у
даљем тексту ЗЈН) и Извештаја о стучној оцени понуда бр. 37-235 од 30.12.2020.године,в.д.
директора Клинике за стоматологију Ниш доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У отвореном поступку јавне набавке бр. 11/20

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:

Привредно друштво Пласт –Дент доо Ниш пиб 100334825 мбр 07397879 Византијски Булевар
бр.35 , по понуди број 1812/20 од 26.12.2020.године.
Вредност уговора о јавној набавци ( без пдв-а) : 2.376.080,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци ( са пдв-ом) : 2.851.296,00 динара
Рок испоруке : један дан од потписивања уговора
Услови плаћања : 45 дна од инсталирања и пуштња у рад

Обр азло жење
Наручилац је дана 20.11.2020.године донео одлуку о спровођењу јавне набавке јн бр.
11/2020-набавка стоматолошких уређаја CPV 33126000.Набавка , инсталирање и пуштање у
рад четири зубарске столице CPV 33192410-9 за потребе Клинике за стоматологију Ниш.
Предмет јавне набавке није обликован у партије , јер предметну набавку није могуће
обликовати у партије.
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 18.12.2020. године објави Јавни позив
за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки ( број огласа
2020/С Ф02-0009010).
Према
члану 52. Став 3.тачка 4) одређен је рок
за
подношење
понуда
28.12.2020.годинедо 11:00 сати.
До истека рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки приспела је једна (1)
понуда.
Након спроведеног отварања понуда путем Портала јавних набавки у 11:15 h,
сачињен је извештај бр. 37-235 од 30.12.2020. године.
Подаци о јавној набавци :
 Предмет јавне набавке : набавка, инсталирање и пуштање у рад стоматолошке опремечетри зубарске столице .
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Редни број јавне набавке : 11/2020



Општи речник набавке : стоматолошки уређаји CPV 33126000 , зубарске столице CPV
33192410-9.



Процењена вредност јавне набавке: 2.400.000,00 динара



Укупан број поднетих понуда : 1
Понуда број : 1812/20 од 26.12.2020.године
Понуђача : Привредно друштво Пласт –Дент доо Ниш пиб 100334825 мбр 07397879
Византијски Булевар бр.35;
Подаци из понуде :
Понуђена вредност уговора о јавној набавци ( без пдв-а) : 2.376.080,00 динара
Понуђена вредност уговора о јавној набавци ( са пдв-ом) : 2.851.296,00 динара
Понуђени рок испоруке : један дан од потписивања уговора
Понуђени услови плаћања : 45 дна од инсталирања и пуштња у рад
Понуђени производ : МОДЕЛ / ПРОИЗВОЂАЧ : Dental Set S400, komponente:
Водена јединица за стомматолошку столицу, Water Unit SYNCRUS G2
Конзола за стоматолошку јединицу , Delivery Unit SYNCRUS G3 H
Стоматолошка столица, Dental Chair SYNCRUS G2
Рефлектор за стоматолошку столицу, Dental Light SIRIUS G8 SENSOR
Произвођач : Alliage, Brasil



Неблаговремене понуде : нема



Оцена понуда и испуњеност критеријума за квалитативни избор :
Константовано је после стручен оцене понуде да понуда бр. 1812/20 понуђача
Привредно друштво Пласт-Дент доо Ниш , благовремена, одговарајућа и прихватљива
понуда, у свему испуњава и задовољава услове и захтеве у вези са предметном јавном
набавком и свим осталим захтевима из документације о јавној набавци и ЗЈН.
Понуђач испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и не постоји
основ за искључење према члану 111. Став 1и члану 118 ЗЈН .
Понуђена вредност није већа од процењене вредноси јавне набавке.
Назив , односно име понуђача чије су понуде одбије и разлози за њихово одбијање: Нема
одбијених понуда .
Током стручне оцене понуда утврђено је да нема основа за искључење привредног
субјекта према члану 111.став 1.и члану 118.ЗЈН.
Рангирање понуда :
Оцена и избор најповоњније понуде предвиђно је по критеријуму „најнижа понуђена
цена „.
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Рангирање понуда према критеријуму за доделу уговора кој је одређен у дкументацији о
јавно набавци , није вршено , јер је примљена само једна понуда.


Разлози из члана 45.став 3. и 5.ЗЈН због којих нису коришћена елеткронска средства за
подношењ понуда: нема делова понуде који нису могли да се доставе електронским
путем.
У складу са одредбама члана 151.ЗЈН предвиђена је могућност избора најповољније
понуде и у случају када је Наручилац прибавио најмање једну исправну прихватљиву
понуду , па се предлог за доделу уговора заснива на томе.


Назив изабраног понуђача :
Након извршене стручне оцене понуде од стране лица именованог за спровђење
поступка, констатованао је да је понуда бр 1812/20 понуђача Привредно друштво
Пласт-Дент доо Ниш , благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, у свему
испуњава и задовољава услове и захтеве у вези са предметном јавном набавком и свим
осталим захтевима из документације о јавној набавци и ЗЈН.
Понуђач испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и не постоји
осов за искључење према члану 111. Став 1и члану 118 ЗЈН , те на основу наведеног
Лице именовано за спровођење поступка предлаже Наручиоцу овог понуђача за
доделу Уговора , а све у складу са чланом 144. и 145.ЗЈН.

Одговорно лице Наручиоца в.д. дикрекота Клинике за стоматологију Ниш Проф. др
Александар Митић , прихватило је предлог лица именованог за спровођење поступка о
додели уговора , и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.
У складу са чланом 146. став 5. Одлуку објавити на порталу јавних набавки .
УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке , понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10( десет)
дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр.91/19).

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
ВД ДИРЕКТОРА,

_________________________
Проф. др Александар Митић
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