
 

 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и члана 24 Статута Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић,, , дана 

19.08.2019. вд директора доноси  

 

 

                                           О     Д     Л     У     К     У 

                О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                      МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН 7/2019 

                           СЕРВИСИРАЊЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ 

 

 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга-сервисирање стоматолошке опреме ЈН 

7/2019 додељује  се уговор понуђачу ЕЛИКС ДЕНТАЛ  доо Футог. 

 

 

                                         О  б  р  а   з  л  о  ж  е  њ  е 

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, у Книћу , 34240 Кнић, покренуо је 

поступак за јавну набавку мале вредности услуга бр:7/2019 –сервисирање 

стоматолошке опреме са уградњом резервних делова. 

Процењена вредност ЈН  је 125.000,00 динара без ПДВ-а. 

Критеријум за избор понуде је најнижа цена. 

ЈН се спроводи по одлуци директора број 01-525/2019 од 06.08.2019. године.Набавка је 

предвиђена Планом набавки за 2019. годину на позицији 1.2.4 а средства Финансијским 

планом Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић на позицији  425251. 

 Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на порталу 

Управе за јавне набавке  и интернет страници Дома здравља дана 06.08.2019. године. 

Поступак стручне оцене понуда води Комисија именована решењем директора Дома 

здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, број 01-525-1/2019 од 06.08.2019. године, у 

следећем саставу: 

1.Ивана Стевановић – члан Комисије 

2.Лепосава Мијатовић,-члан Комисије 

3.Пантовић Слађана-заменик члана Комисије 

Комисија је констатовала да је до времена одређеног за пријем понуда-16.08.2019. 

године до 12,00 часова стигла једна (1) понуда. Понуда је стигла у запечаћеној коверти, 

са назнаком да је реч о понуди са називом и адресом понуђача. Комисија је 

констатовала  да је  по позиву за достављање понуда стигла следећа понуда : 

1.,,ЕЛИКС ДЕНТАЛ,, доо Футог, заведена под бројем 01-534/2019, 15.08.2019. године у 

15,30 часова. 

Комисија је констатовала да је понуда стигла благовремено и испуњава формално-

правне услове за даље разматрање. 

Детаљном провером понуде комисија је констатовала да  понуђач испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке и то: 

- понуђач је  доставио потписану и оверену изјаву о испуњавању услова из чл.75 и 76 

Закона на обрасцу бр.1 

Понуђач је доставио попуњен и оверен; 



-образац понуде 

-образац изјаве о независној понуди 

-модел уговора 

-доказе о испуњености додатних услова 

Услови плаћања: 

- 30 дана од дана пријема исправног рачуна по пруженој услузи; 

Рок важења понуде: 

– 90 дана од дана отварања понуде 

Време изласка 2 дана; 

Гарантни рок 6 месеци. 

 

Комисија је закључила да је понуда прихватљива и одговарајућа.: 

 

Понуда понуђача  је следећа : 

-Укупна цена за норма сате     (табела 1)                                         20.000,00 динара 

-Укупна цена резервних делова по спецификацији (табела 2)      101.312,00 динара      

-Укупна цена резервних делова по спецификацији (табела 2)      101.312,00 динара      

Цена без ПДВ-а: 226.624,00 динара          -понуђач није у систему ПДВ-а : 

                          

                

Комисија је закључила да је у поступку јавне набавке 7/2019 Сервисирање 

стоматолошке опреме прибављена једна прихватљива понуда и то понуда понуђача 

,,ЕЛИКС ДЕНТАЛ,, доо Футог и предлаже наручиоцу да додели уговор понуђачу 

,,ЕЛИКС ДЕНТАЛ,, доо Футог . 

 

                  

          У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр: 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), вд директора је донео одлуку о додели уговора на основу 

извештаја комисије о стручној оцени понуда, као у диспозитиву.   

 

Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

 

 

  

 

У Книћу 19.08.2019. године                                 ВД Д И Р Е К Т О Р А 

                                                                                  Др Радомир Ерић 

 

 


