
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 106-8/2017 

ДАТУМ: 16.11.2017. 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

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

реагенаса произвођача Siemens Healthcare Diagnostics за апарат Sysmex Ca 1500 за 

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

Милановац доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

Изабира се Interlab exim doo, улица Бирчанинова број 19 Београд као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке реагенаса произвођача Siemens Healthcare Diagnostics за 

апарат Sysmex Ca 1500 (јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива 

за подношење понуда број 2 у 2017.години) са понудом број 106-5/2017 од 

10.11.2017.године укупне вредности 983.812,06 без пдв-а (1.180.574,47 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 Опште болнице Горњи Милановац бр. 106-

2/2017 од 26.10.2017. године поступак јавне набавке у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда 2 у 2017.години за јавну набавку реагенаса 

произвођача Siemens Healthcare Diagnostics за апарат Sysmex ca 1500 за годишње потребе 

Опште болнице Горњи Милановац. Процењена вредност јавне набавке је 1.000.000,00 

динара без пдв-а. Јавна набавка се финансира од стране Републичког фонда за здравствено 

осигурање са контне позиције 426751. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена. 

Конкурсна документација за предметну јавну набавку објављена је на Порталу јавних 

набaвки и на сајту Опште болнице Горњи Милановац. Благовремено до дана 

10.11.2017.године до 12 часова достављена је 1 понуда.  

Поступак отварања понуда и преговарања започео је 10.11.2017.године је у 12 часова и 10 

минута у сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. Поступку присуствују сви 

чланови комисије за јавну набавку и представник понуђача Интерлаб ексим доо Ненад 

Тодоровић са овлашћењем број 509/17 од 07.11.2017.године. Чланови комисије су 

утврдили да је благовремено до 10.11.2017.године до 12 часова достављена једна Понуда 

број 106-5/2017 од 10.11.2017.године понуђача Интерлаб ексим доо, Бирчанинова број 19 

Београд. Овлашћени представник понуђача је истакао да Интерлаб ексим доо нуди следеће 

цене за реагенсе произвођача Syemens Healthcare Diagnostics: 

Понуда број 106-5/2017 од 10.11.2017.године понуђача Интерлаб ексим доо, Бирчанинова 

број 19 Београд 
Proizvod Proizvođač Originalno 

pakovanje 

Količina Cena 

pakovanja 

bez pdv-a 

Ukupno 

bez pdv-a 

Cena 

pakovanja 

sa pdv-om 

Ukupno sa 

pdv-om 

Multifibren U NEU 
 

Siemens 10 x 5ml 20 12.947,95 258.959,00 15.537,54 310.750,80 



Kontroll- Plasma N 

 

Siemens 10 x 1ml 5 18.962,87 94.814,35 22.755,44 113.777,22 

Kontroll -Plasma P 
 

Siemens 10 x 1ml 5 32.332,17 161.660,85 38.798,60 193.993,02 

Ca - Clean I 

Reinigungslоsung 

Sysmex za 

Siemens 

50ml 15 3.261,83 48.927,45 3.914,20 58.712,94 

Ca- Clean  II Spullosung Sysmex za 
Siemens 

500ml 4 6.755,87 27.023,48 8.107,04 32.428,176 

Kuvetten fur Sysmex 

CA 500/1500 

Sysmex za 

Siemens 

3 x 1000kom 4 80.324,40 321.297,60 96.389,28 385.557,12 

Fibrinogen Standard 1-6 Siemens 
 

6 x 1ml 2 32.813,36 65.626,72 39.376,03 78.752,064 

PlasmagefaBe (1,5 ml) 

fur Sysmex CA 

Siemens 1000kom 1 5.502,61 5.502,61 6.603,13 6.603,132 

                                                                                                                                            Ukupno:   983.812,06    1.180.574,47  

     

Чланови комисије су увидом у понуђене цене утврдили да су исте тржишне које понуђач 

има према свим здравственим установама у Републици Србији тако да сматрају да треба 

прихватити понуђене цене. Увидом у понуду чланови комисије су утврдили да испуњава 

све услове који су предвиђени конкурсном документацијом тј. да је понуда исправна. 

Овлашћени представник понуђача је истакао да понуђач Интерлаб ексим прихвата све 

услове које је наручилац одредио у конкурсној документацији које се тичу рока плаћања 

од 60 дана и рока важења понуде од 60 дана. Овлашћени представник понуђача је истакао 

да је понуђени рок испоруке реагенаса 2 дана од поруџбенице на шта су се чланови 

комисије сагласили да је рок прихватљив. Представници комисије за јавну набавку су 

упитали овлашћеног представника да ли понуђач гарантује бесплатан сервис и резервне 

делове. Овлашћени представник понуђача је истакао да су сервис и резервни делови 

бесплатни све док корисник користи оригиналне реагенсе и потрошни материјал. Чланови 

комисије су на крају истакли да ће након стручне оцене понуде саставити Извештај са 

предлогом Одлуке и исти доставити в.д.директору Опште болнице Горњи Милановац. 

Након стручне оцене понуда чланови комисије су утврдили да је понуда број 106-5/2017 од 

10.11.2017.године одговарајућа и прихватљива. 

На предлог чланова 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 10 дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Доставити: 

-Понуђачу 

-Комисији за јавну набавку 

                                                                                                  в.д.директора Опште болнице                                                                               

                                                                                                     др Предраг Шутић, хирург 

 

 

 

Одлуку саставио:____________________ 


