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ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ,, 
Београд, Устаничка 16 
Web sajt: www.dzvozdovac.rs  
email: office@dzvozdovac.rs 

 
 
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС број 124/2012) за јавну 

набавку добара Стоматолошки материјал број 11/2014-П, обликовану по партијама, доноси се  следеће: 
  
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

                                                       
 
ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК: 
 за ЈН добара Стоматолошки  материјал број 11/2014–П,  Партија II – Материјал за обраду 

зуба, сходно члану 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС број 124/2012) јер нису испуњени 
услови за доделу уговора о јавној набавци, односно на адресу наручиоца благовремено није пристигла 
ни једна прихватљива понуда. 

 
1.  Предмет јавне набавке добара су: МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ за 2014. годину  
    Јавна набавка обликована је по партијама, и то: 
    Партија II- Материјал за обраду зуба  
 
2. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 
33600000-фармацеутски производи 
 
3. Набавка иде на терет позиције конта 426711 Медицински и лабораторијски потрошни материјал. 
 
4. Процењена вредност набавке за  Партија II- Материјал за обраду зуба је: 284.000,00 дин. без пореза на 
додату вредност 
 
 5. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 
понуда На основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 
124/2012) у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Како у отвореном поступку јавне набавке р.бр.30/2013 нису испуњени услови за доделу уговора о јавној 
набавци ,односно  на адресу наручиоца благовремено није пристигла ни једна прихватљива понуда, за јавну 
набавку за ЈН 30/2013 Стоматолошки материјал Партија II- Материјал за обраду зуба. 
Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу 
уговора се не мењају.  
 
6. Наручилац је позвао само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје 
понуде, тако да их учине прихватљивим:  
За Партију II- Материјал за обраду зуба -„INTERDENT“d.o.o., Нехруова 56, 11070 Нови Београд, и 
„VETMETAL „d.o.o., ул. Савска 33/II, 11000 Београд; . 

 
7. До истека рока за подношење понуда, до 17.01.2014.год. до 09,00 часова, за 

партију II – материјал за обраду зуба, на адресу наручиоца благовремено је приспело  две понуде: 
- „Interdent“, Нехруова 56, 11070 Нови Београд, зав.бр. 3497 од 07.04.2014. год. 
- „Vetmetal“d.o.o., Савска 33/II,11000 Београд, зав.бр. 3498/1 од 07.04.2014. год. 
 
8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање:   
„Interdent“, Нехруова 56, 11070 Нови Београд, зав.бр. 3497 од 07.04.2014. год. се одбија као неприхватљива: 
Понуда није у складу са предметним Преговарачким поступком са објављивањем позива за подношење 
понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 
124/2012)  којим је прописано „Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од 
понуђене цене у отвореном поступку“ 
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- „Vetmetal“d.o.o., Савска 33/II,11000 Београд, зав.бр. 3498/1 од 07.04.2014. год. се одбија као 
неприхватљива:Понуда има битне недостатке наведене у члану 106. став 1. тачка 2. ЗЈН (,,Сл.гл.РС,, бр. 
124/1012) Понуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће. 
 
Комисија после стручне оцене понуда, констатује да нису испуњени услови за доделу уговора о јавној 
набавци, односно  на адресу наручиоца благовремено није пристигла ни једна прихватљива понуда, те 
предлаже директору да донесе одлуку о обустави за ЈН Стоматолошки материјал број 11/2014-П, Партија II 
– Материјал за обраду зуба, сходно члану 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС број 124/2012). 
 
Трошкове припремања понуде из члана 88. став 3. овог закона и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, како је назначено конкурсном документацијом 
у Обр.4.  

 
     Директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке за јавну набавку 11/2014-П  

Стоматолошки материјал за  Партију II– Материјал за обраду зуба, те је на основу законског 
овлашћења донео одлуку којом: 

 ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК: 
 за ЈН добара Стоматолошки  материјал број 11/2014-П, Партија II – Материјал за обраду зуба, 

сходно члану 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС број 124/2012) јер нису испуњени 
услови за доделу уговора о јавној набавци, односно на адресу наручиоца благовремено није пристигла 
ни једна прихватљива понуда. 
 
Поступак ће бити поново спроведен након истека рока за подношење захтева за заштиту права . 
 
 
      


