
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Број: 244-16/2015 
Датум: 09.11.2015.године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС бр.124/2012, бр.14/2015, 
бр.68/2015) на предлог Комисије за јавну набавку средстава за одржавање хигијене 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 ОТР Ципелићи, улица Милоша Великог 24 Горњи Милановац као 
најповољнији у предмету јавне набавке средстава за одржавање хигијене за годишње 
потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности бр. 12 у 2015. 
години) са понудом бр. 244-11/2015 од 04.11.2015. године укупне вредности 951.929,40 
динара без пдв-а (1.142.315,28 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 директора бр. 244-1/2015 од 13.10.2015. године поступак 
јавне набавке мале вредности бр.12 у 2015. години за јавну набавку средстава за 
одржавање хигијене за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац. 
Подаци из Плана јавних набавки за 2015. годину су: предмет - јавна набавка средства за 
одржавање хигијене, процењена вредност – 1.500.000,00 динара без пдв-а, конто позиција 
426811, ознака из општег речника јавне набавке је 19500000-гумени и пластични 
материјали и 24900000-фини и разни хемијски производи, поступак – јавна набавка мале 
вредности, финансирање – из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, 
набавка се спроводи ради обављања редовне делатности. 
Благовремено до дана 04.11.2015. године до 12 часова достављено је 5 понуда. Отварање 
понуда одржано је дана 04.11.2015. године са почетком у 12 часова у сали за састанке 
Опште болнице. Поступку отварања понуда присуствовала су 2 члана Комисије за јавну 
набавку Владимир Папић председник комисије и Бранко Димитријевић члан комисије. 
Поступку отварања понуда присуствовао је представник понуђача Netaproduct doo 
Небојша Васић. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена. 
Понуђачи су доставили следеће понуде: 
Понуда бр. 244-8/2015 од 03.11.2015.године достављена од стране понуђача ,,Б2М'' доо, 
улица Мис Ирбијеве 12 Београд 
Укупна понуђена цена – 994.400,00 динара без пдв-а (1.193.280,00 динара са пдв-ом) 
Рок важења понуде-60 дана од дана отварања понуда 
Рок плаћања-45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок испоруке-7 дана од дана требовања 
Понуда бр. 244-9/2015 од 04.11.2015.године достављена од стране понуђача ,,Мали принц'' 
доо, Ослобођења 52 Јаково 



Укупна понуђена цена-1.141.255,00 динара без пдв-а (1.369.506,00 динара са пдв-ом) 
Рок важења понуде-60 дана од дана отварања 
Рок плаћања-45 дана од дана настанка ДПО 
Рок испоруке-3 дана од дана пријема поруџбенице 
Понуда бр. 244-10/2015 од 04.11.2015.године достављена од стране понуђача Hemico doo, 
Радоја Домановића 1 Крагујевац 
Укупна понуђена цена-1.117.035,00 динара без пдв-а (1.340.442,00 динара са пдв-ом) 
Рок важења понуде-65 дана 
Рок плаћања-45 дана 
Рок испоруке-2 дана 
Понуда бр. 244-11/2015 од 04.11.2015.године достављена од стране понуђача ОТР 
Ципелићи, Милоша Великог 24 Горњи Милановац 
Укупна понуђена цена-951.929,40 динара без пдв-а (1.142.315,28 динара са пдв-ом) 
Рок важења понуде-60 дана 
Рок плаћања-60 дана 
Рок испоруке-1 дан 
Понуда бр. 244-12/2015 од 04.11.2015.године достављена од стране понуђача Netaprodust 
doo, Козарачка бр. 6 Калуђерица 
Укупна понуђена цена-946.082,00 динара без пдв-а (1.135.298,40 динара са пдв-ом) 
Рок важења понуде-60 дана од дана отварања понуда 
Рок плаћања-45 дана од дана испостављања фактуре 
Рок испоруке-5 дана од дана поруџбине 
Приликом отварања понуда присутни чланови Комисије за јавне набавке су увидом у 
понуде утврдили да понуда бр.244-12/2015 од 04.11.2015.године достављена од стране 
понуђача Netaproduct doo, Козарачка бр. 6 Калуђерица у обрасцу понуде (прилог бр. 5 
табела 3) нема наведене произвођаче понуђених производа. Увидом у остале понуде нису 
утврђени недостаци у понудама. 
Након стручне оцене понуда Чланови Комисије за јавну набавку су у складу са чланом 
106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама одбили понуду бр.244-12/2015 од 
04.11.2015.године достављену од стране понуђача Netaproduct doo, Козарачка бр. 6 
Калуђерица јер у обрасцу понуде (прилог бр. 5 табела 3) није наведен произвођач 
понуђених производа тако да понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 
праву садржину понуде нити је могуће упоредити са другим понудама. 
Увидом у остале понуде утврђено је да су исправне, одговарајуће и прихватљиве. 
Применом критеријума најниже цене понуде чланови Комисије су након стручне оцене 
понуда утврдили да је најповољнија понуда бр. 244-11/2015 од 04.11.2015.године 
достављена од стране понуђача ОТР Ципелићи, Милоша Великог 24 Горњи Милановац 
укупне вредности 951.929,40 динара без пдв-а (1.142.315,28 динара са пдв-ом). 
На предлог Комисије за јавну набавку, 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 ове Одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
Доставити:                                                          в.д.директора Опште болнице Г.Милановац 
-Понуђачима                                                                   др Миро Лазаревић, хирург                                      


