
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број: 1591 
Дана: 01.04.2019.година 
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 
тескту Закон) и члана 23. Статута Дома здравља Бор, директор доноси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЈН бр. 03/2019 
 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 

За Партију 1- Ортодент д.о.о. адр.Цара Константина бб, 18110 Ниш, ПИБ: 100335422, Матични 
број: 07628374, понуда заведена  бр.1521 од 27.03.2019.године са 100 пондера: 
За партију 2- VETMETAL доо, Савска 33/II, Београд,ПИБ:100335422, Матични број:07628374 
понуда заведена бр. 1517 од 27.03.2019.године-100 пондера. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Наручилац је дана  06.03.2019.године донео Одлуку бр. 1122 о покретању поступка јавне набавке 

03/2019 за набавку медицинске опреме и то: 
Набавка медицинске опреме за потребе Службе стоматолошке здравствене заштите Дома здравља Бор и то: 
Партија 1-Физиодиспензер са насадником / 400.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2- Бежична Хелио-Лед лампа /3ком/ 60.000,00 динара без пдв-а 
Укупно: 460.000,00 динара без ПДВ-а  
Ознака из општег речника набавки: 33100000-Медицинска опрема 
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 06.03.2019.године објављени 
на Порталу јавних набавки и сајту установе. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 1524  од 27.03.2019.године 
комисија је приступила стручној оцени понуда. 
 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 1590 од 01.04.2019.године комисија је констатовала следеће: 
 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  
Набавка медицинске опреме за потребе Службе стоматолошке здравствене заштите Дома здравља 
Бор и то: 
Партија 1-Физиодиспензер са насадником / 400.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2- Бежична Хелио-Лед лампа /3ком/ 60.000,00 динара без пдв-а 
Укупно: 460.000,00 динара без ПДВ-а  
Ознака из општег речника набавки: 33100000-Медицинска опрема 

 
2. Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку : 

Набавка је превиђена планом јавних набавки Дома здравља Бор за  2019.годину, и предвиђена 
буџетом Града Бора 

 
3. Одступања од плана набавки са образложењем : /// 

 
4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак ЈН : /// 

 
5. У поступку јавне набавке учествовaло je : 2 понуђача 

 
6. Основни подаци о понуђачима :  

 
Р.бр Број  и датум под којим је понуда 

заведена  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Час пријема 

1 1517 од 27.03.2019.године VETMETAL доо, Савска 33/II, Београд 7.15 

2 1521 од 27.03.2019.године Ортодент д.о.о. адр.Цара Константина бб, 
18110 Ниш 

08.15 



 
 

7. Неблаговремене понуде: 
 
Р.бр.. Број под којим је понуда 

заведена 
Назив и седиште 

понуђача/шифра понуђача 
Датум 
пријема   

Час 
пријема 

1.  / / / / 
 

8. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
 

9. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди: ///    
10. Критеријум за доделу уговора:  
Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена 
Комисија је приликом израде конкурсне документације поставила обавезне и додатне услове  
11. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 
За партију 1: Физиодиспензер са насадником /ком-1/ 
Назив и седиште понуђача: Ортодент д.о.о. адр.Цара Константина бб, 18110 Ниш  
Број/датум под којим је понуда заведена: бр.1521 од 27.03.2019.године 
Понуда се подноси:  Самостално 
Рок важења понуде:  60 дана 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:        398.000,00 динара 
ПДВ - 20 % :                                                                79.600,00 динара 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом :    477.600,00 динара 
Рок плаћања: 30 дана од дана промета добара (не дужи од 60 дана) 
Рок испоруке и уградње:15 дана од дана закључења уговора 
Гарантни рок за испоручена добра: 12 месеци 

 100-Пондера: 
 За партију 2- Бежична Хелио-Лед лампа /3-ком/ 

Назив и седиште понуђача: VETMETAL доо, Савска 33/II, Београд 
Број/датум под којим је понуда заведена: бр. 1517 од 27.03.2019.године 
Понуда се подноси:  Самостално 
Рок важења понуде:  60 дана 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:        33.048,00 динара 
ПДВ – 20 % :                                                                6.609,60 динара 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом :    39.657,60 динара 
Рок плаћања: 60 дана од дана промета добара  
Рок испоруке:2 дана од дана пријема захтева наручиоца 
Гарантни рок за испоручена добра: 12 месеци 

             100-Пондера: 
  

12.  Понуђач којем се додељује уговор: 
За Партију 1- Ортодент д.о.о. адр.Цара Константина бб, 18110 Ниш, ПИБ: 100335422, Матични 
број: 07628374, понуда заведена  бр.1521 од 27.03.2019.године са 100 пондера: 
За партију 2- VETMETAL доо, Савска 33/II, Београд,ПИБ:100335422, Матични број:07628374 
понуда заведена бр. 1517 од 27.03.2019.године-100 пондера. 

 
13. Подизвођач:  НЕ 

На основу изнетог , одлучено је као у диспозитиву 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за зашиту 
права у року од пет дана од дана објављивања на Порталу 
јавних набавки. 
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних, а предаје наручиоцу. 
 

Дом здравља Бор 

директор 

спец. др мед.  Весна Радосављевић 

 
 


