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 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 
124/2012) доносим : 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
За јавну набавку мв добара р.бр. 14/14   

 „Ситан инвентар стоматолошке службе“ 
                                
1. Предмет јавне набавке мале вредности добара су:  „Ситан инвентар стоматолошке 
службе“ 
 
2. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 
      33130000- Зубарски и суб-специјалистички инструменти и апарати 
 
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
 
4. Укупна вредност изабране понуде за јавну набавку добара р.бр. 14/14   
 „Ситан инвентар стоматолошке службе“, је 330.925,00 динара без ПДВ-а, 397.110,00 
динара  са ПДВ-ом 
 
5. Критеријум за избор најповољније понуде је : економски најповољнија понуда применом 
следећих елемената: 
   1. Понуђена цена      70 пондера 
   2. Квалитет                                  20 пондера 
   3. Рок испоруке                 10 пондера 
 
  
6. Jавни позив објављен је на Порталу УЈН и Интернет страници наручиоца Дома здравља 
,,Вождовац“ дана 23.06.2014.године“ и  ДЗ „Вождовац“ као наручилац упутио је позив на пет 
адреса понуђача. 
 
7 . До истека рока за подношење понуда, до 03.07.2014.год. до 09,00 часова, за ЈН мв 14/14 
„Ситан инвентар стоматолошке службе“ , на адресу наручиоца благовремено је 
приспела једна понуда:  
- „VETMETAL „d.o.o., Ул. Савска 33/II, 11000 Београд ,зав.бр. 5589 од 02.07.2014. год 
 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена: /  
  
 
8.  Највиша и најнижа понуђена цена: 
- Највиша и најнижа цена  је цена понуђача : 
  - „VETMETAL „d.o.o., Ул. Савска 33/II, 11000 Београд: 330.925,00 динара без ПДВ-а 
 
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је : 
„VETMETAL „d.o.o., Ул. Савска 33/II, 11000 Београд: 330.925,00 динара без ПДВ-а 
 
10. Одлука о додели уговора за јавну набавку добара мале вредности број  14/14  
 „Ситан инвентар стоматолошке службе“, донета је дана 08.06.2014. године. 
  



11. Уговор за јавну набавку добара број  14/14 „Ситан инвентар стоматолошке службе“, 
закључен je дана 15.07.2014.год. 
 
12. Уговор за јавну набавку добара број . 14/14 „Ситан инвентар стоматолошке службе“, 
закључен је са понуђачем:   
- „VETMETAL „d.o.o., Ул. Савска 33/II, 11000 Београд: 
порески идентификациони број 100284018, матични број  07881657. 
 
13. Закључен уговор за јавну набавку добара „Ситан инвентар стоматолошке службе“, број 
14/14 је са роком важности од 12 месеци. 
 
14. Основ за измену Уговора за јавну набавку добара 14/14 „Ситан инвентар стоматолошке 
службе“: нема. 
 
 
 
 
Београд 
15.07.2014. године 
 
 
 
 

       


