
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 

Број: 130-9/2019 

Датум: 26.08.2019.године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, на предлог Комисије за јавну набавку 

канцеларијског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац, 

в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

 

Изабира се понуђач Мишковић доо, Луњевица бб Горњи Милановац као најповољнији 

понуђач у предмету јавне набавке канцеларијског материјала за годишње потребе Опште 

болнице Горњи Милановац са понудом број 130-6/2019 од 23.08.2019.године укупне 

вредности 306.854,00 динара без пдв-а (368.224,80 динара са пдв-ом), са којим ће бити 

закључен Уговор о јавној набавци. 

 

образложење 

Општа болница Горњи Милановац, улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац је као 

наручилац покренула Одлуком в.д.директора бр. 130-1/2019 од 12.08.2019. године 

поступак јавне набавке мале вредности број 9 у 2019.години за јавну набавку 

канцеларијског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац 

процењене вредности 600.000,00 динара без пдв-а. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку 

објављени су на Порталу јавних набaвки и на сајту Опште болнице Горњи Милановац. 

Благовремено до дана 23.08.2019.године до 13.00 часова достављене су 3 понуде. Поступак 

отварања понуда започео је дана 23.08.2019.године у 13.05 часова у сали за састанке 

Опште болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда присуствовао је 

представник понуђача Мишковић доо Луњевица бб Горњи Милановац Миодраг 

Трифуновић са Овлашћењем број 10/2019. Увидом у понуде утврђено је следеће: 

Понуда број 130-5/2019 од 23.08.2019.године достављена од стране понуђача 

Штампарија Бајић, Трбушани Чачак 

Укупна вредност понуде-617.394,10 динара без пдв-а (740.867,00 динара са пдв-ом) 

Рок важења понуде-60 дана 

 

Понуда број 130-6/2019 од 23.08.2019.године достављена од стране понуђача Мишковић 

доо Луњевица бб Горњи Милановац 

Укупна вредност понуде-306.854,00 динара без пдв-а (368.224,80 динара са пдв-ом) 

Рок важења понуде-100 дана 

 

Понуда број 130-7/2019 од 23.08.2019.године достављена од стране понуђача Оригинал 

доо, Вука Караџића 1 Горњи Милановац 

Укупна вредност понуде-405.466,89 динара без пдв-а (486.560,19 динара са пдв-ом) 

Рок важења понуде-60 дана 



Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је утврдила да понуђач Оригинал 

доо у понуди број 130-7/2019 од 23.08.2019.године у  и понуђач Штампарија Бајић, 

Трбушани Чачак у понуди број 130-5/2019 од 23.08.2019.године нису у обрасцу понуде 

навели произвођаче за понуђена добра тако да је њихова понуда одбијена због битних 

недостатака понуде у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 

Применом критеријума најниже цене Комисија за јавну набавку је утврдила да је 

најповољнији понуђач са понудом број 130-6/2019 од 23.08.2019.године која је достављена 

од стране Мишковић доо Луњевица бб Горњи Милановац укупне вредности 306.854,00 

динара без пдв-а (368.224,80 динара са пдв-ом). 

На предлог Комисије за јавну набавку канцеларијског материјала за годишње потребе 

Опште болнице Горњи Милановац, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац 

доноси Одлуку као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се уложити захтев за заштиту права 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

                                                                                            в.д.директора Опште болнице  

                                                                                                     Горњи Милановац 

                                                                               др Предраг Шутић, спец. опште хирургије  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


