ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
БРОЈ: 75-40/2017
ДАТУМ: 17.10.2017.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама на предлог Комисије за јавну набавку 10 пацијент
монитора за потребе Опште болнице Горњи Милановац, в.д.директора Опште болнице Горњи
Милановац доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора о јавној набавци
Изабира се Драгер техника, Данијелова 12-16 Београд као најповољнији понуђач у поступку јавне
набавке 10 пацијент монитора (јавна набавка мале вредности број 4 у 2017.години) са понудом број
75-27/2017 од 16.10.2017.године укупне вредности 3.450.000,00 динара без пдв-а (4.140.000,00
динара са пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци 10 пацијент монитора модел
Vista 120 произвођача Drager.
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. 75-1/2017 од
25.05.2017. године поступак јавне набавке мале вредности број 4 у 2017.години за јавну набавку 10
пацијент монитора за потребе Опште болнице Горњи Милановац. Процењена вредност јавне
набавке је 5.000.000,00 динара са пдв-ом. Јавна набавка се финансира од стране Министарства
здравља у складу са Планом расподеле средстава за здравствене установе чији је оснивач
република за набавку опреме и инвестиције и инвестиционо одржавање у 2017.години. Критеријум
за оцењивање понуда је најнижа цена. 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 16.10.2017.године до 12 часова достављене су 3 понуде.
Поступак отварања понуда започео је дана 16.10.2017.године у 12 часова и 10 минута у сали за
састанке Опште болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда присуствовала су два
члана комисије за јавну набавку Владимир Папић и Бранко Димитријевић. Поступку отварања
понуду присуствовали су два овлашћена представника понуђача и то Милош Лалић за Драгер
технику са овлашћењем од 16.10.2017.године и Лидија Николић за Медиколајн са овлашћењем
број 196/17 од 16.10.2017.године.
Увидом у понуду број 75-26/2017 од 13.10.2017.године достављену од стране понуђача Медисал
доо Београд, Скојевска 23 утврђено је да је понуђач доставио само непопуњен образац понуде.
Увидом у понуду број 75-27/2017 од 16.10.2017.године достављену од стране понуђача Драгер
техника, Данијелова 12-16 Београд утврђено је следеће:
Понуђен апарат Vista120 произвођача Drager-werk AG&Co.KgaA
Јединична цена без пдв-а - 345.000,00 динара (јединична цена са пдв-ом 414.000,00 динара)
Укупна цена за 10 монитора без пдв-а - 3.450.000,00 динара (укупна цена са пдв-ом 4.140.000,00
динара)

Рок и начин плаћања 30 дана по испоруци вирмански, рок испоруке 30 дана од потписивања
уговора, гарантни рок 24 месеца, рок важења понуде 60 дана

Увидом у понуду број 75-28/2017 од 16.10.2017.године достављену од стране понуђача Медиколајн
доо, Рајићева 36 Ниш утврђено је следеће:
Понуђен апарат C80 произвођача Comen Medical
Јединична цена без пдв-а - 479.000,00 динара (јединична цена са пдв-ом 574.800,00 динара)
Укупна цена за 10 монитора без пдв-а - 4.790.000,00 динара (укупна цена са пдв-ом 5.748.000,00
динара)
Рок и начин плаћања 100% аванс, рок испоруке 50 дана од потписивања уговора, гарантни рок 12
месеци, рок важења понуде 60 дана
Након стручне оцене понуда чланови Комисије су утврдили да се понуда број 75-26/2017 од
13.10.2017.године достављена од стране понуђача Медисал доо Београд, Скојевска 23 одбија због
битних недостатка понуде јер је утврђено да је понуђач доставио само непопуњен образац понуде.
Након стручне оцене понуда чланови Комисије су утврдили да се понуда број 75-28/2017 од
16.10.2017.године достављена од стране понуђача Медиколајн доо, Рајићева 36 Ниш одбија као
неприхватљива јер је понуђач понудио укупну цену која је изнад процењене вредности јавне
набавке.
Након стручне оцене понуда применом критеријума најниже цене понуде чланови Комисије су
утврдили да је једина прихватљива понуда број 75-27/2017 од 16.10.2017.године достављена од
стране понуђача Драгер техника, Данијелова 12-16 Београд.
На предлог чланова Комисије за јавну набавку 10 пацијент монитора за 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.
Доставити:
-Понуђачима
-Комисији за јавне набавке
в.д.директора Опште болнице
Горњи Милановац
др Предраг Шутић, хирург

