
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 114-14/2018 

ДАТУМ: 17.01.2018.године 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

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 Папирдол, Милоша Ћосића 6 Чачак као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке канцеларијског материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац 

(јавна набавка мале вредности број 12 у 2017.години) са понудом број 114-7/2018 од 

12.01.2018.године укупне вредности 173.194,00 динара без пдв-а (207.832,80 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 Опште болнице Горњи Милановац бр. 114-1/2017 од 

04.12.2017. године поступак јавне набавке мале вредности број 12 у 2017.години за јавну набавку 

канцеларијског материјала за годишње потребе у Општој болници Горњи Милановац. Процењена 

вредност јавне набавке је 250.000,00 динара без пдв-а. Јавна набавка се финансира од стране 

Републичког фонда за здравствено осигурање са контне позиције 426111. Критеријум за 

оцењивање понуда је најнижа укупна 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 12.01.2018.године до 12 часова 

достављено је 5 понуда. Поступак отварања понуда започео је дана 12.01.2018.године у 12 часова и 

10 минута у сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда 

присуствовала су три члана комисије за јавну набавку Владимир Папић, Бранко Димитријевић и 

Драгица Радовић. Поступку отварања понуду присуствовали су три овлашћена представника 

понуђача и то: Милан Вујовић за Оригинал, Горан Милосављевић за Нај и Владимир Вучићевић за 

Папирдол. 

Приликом отварања понуда увидом у понуде утврђено је следеће: 

Понуда број 114-4/2018 од 11.01.2018.године достављена од стране понуђача Мишковић доо 

Луњевица 

Понуђена укупна цена: 150.635,00 динара без пдв-а  (180.756,00 динара са пдв-ом) 

Рок плаћања: 45 дана 

Рок испоруке: 1 дан 

Понуда број 114-5/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача Amphora doo, Булевар 

Војводе Мишића 10 Београд 

Понуђена укупна цена: 185.552,00 динара без пдв-а (222.662,40 динара са пдв-ом) 

Рок плаћања: 30 дана 

Рок испоруке: 3 дана од пријема наруџбине 

Понуда број 114-6/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача Оригинал, Вука 

Караџића 1 Горњи Милановац 

Понуђена укупна цена: 212.496,30 динара без пдв-а (255.087,00 динара са пдв-ом) 



Рок плаћања: 45 дана 

Рок испоруке: 1 дан 

Понуда број 114-7/2018 од 12.01.2018.године достављена од тране понуђача Папирдол, Милоша 

Ћосића 6 Чачак 

Понуђена укупна цена: 173.194,00 динара без пдв-а (207.832,80 динара са пдв-ом) 

Рок плаћања: 30 дана вирмански 

Рок испоруке: 1 дан 

Понуда број 114-8/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача  ГИТП Нај, 

Карађорђева 2 Горњи Милановац 

Понуђена укупна цена: 181.010,71 динара без пдв-а (217.212,85 динара са пдв-ом) 

Рок плаћања: 45 дана 

Рок испоруке: 1 дан 

 

Овлашћени представници понуђача приликом отварања понуда ставили су напомену да је понуђач 

Мишковић доо у својој понуди број 114-4/2018 од 11.01.2018.године понудио неуобичајену ниску 

цену са ставку 35.траке за факс апарат Panasonic kx-fp 207 у износу од 1 (једног) динара по комаду. 

Приликом стручне оцене понуда увидом у понуду која је заведена код наручиоца Опште болнице 

Горњи Милановац под бројем 114-4/2018 од 11.01.2018.године која је достављена од стране 

понуђача Мишковић доо Луњевица Горњи Милановац у поступку јавне набавке канцеларијског 

материјала за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац утврђено је од стране комисије 

за јавну набавку да је за ставку 35. Траке за факс апарат Panasonic kx-fp 207 понуђена јединична 

цена по комаду у износу од 1 (једног) динара без пдв-а. Наручилац је на основу члана 92. став 3. 

Закона о јавним набавкама упутио дана 16.01.2018.године захтев понуђачу Мишковић доо за 

детаљно образложење понуђене неуобичајено ниске цене имајући у виду да иста значајно одступа 

у односу на тржишну упоредиву цену. Понуђач је дана 17.01.2018.године доставио наручиоцу 

образложење у писменој форми у којем наводи ,,установе са којима сарађује, напомене да фирма 

никада није била у блокади, нити да има доспелих обавеза прем добављачима''. Понуђач у 

образложење такође наводи ,,да су цене пословна политика понуђача, да сву наведену робу може 

испоручити у предвиђеном року, да већину артикала има на стању, да сву робу узима у 

компензацију''. Понуђач у образложењу наводи ,,да траку за Панасоник факс има на стању и није 

проблем да је испоручи по цени од 1 динара''. Понуђач у образложењу наводи ,,могућност 

компензације са свим увозницима и произвођачима школског прибора према којима има 

потраживање''. Понуђач у образложењу наводи ,,да сву робу може испоручити према наведеним 

ценама и роковима''. Понуђач у образложењу наводи ,,да цене нису нераеално ниске, већ су 

заслужене бонитетом наших добављача''. Понуђач у образложењу наводи ,,да су све цене реалне на 

тржишту у складу са техничком документацијом која је предвиђена конкурсном документацијом''. 

Увидом у остале понуде Комисија за јавне набавке је утврдила да су за ставку 35.Траке за факс 

апарат Panasonic kx-fp 207 остали понуђачи понудили следеће цене: 

1.Понуда број 114-5/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача Amphora doo -

200,00 динара по комаду без пдв-а; 

2.Понуда број 114-6/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача Original doo-48,00 

динара по комаду без пдв-а; 

3.Понуда број 114-7/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача Папирдол-60,00 

динара по комаду без пдв-а; 



4.Понуда број 114-8/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача ГИТП Нај-71,50 

динара по комаду без пдв-а. 

Имајући у виду да је понуђач Мишковић доо у понуди заведеној код наручиоца под бројем 114-

4/2018 од 11.01.2018.године са ставку 35.Траке за факс апарат Panasonic kx-fp 207 понудио 

неуобичајену ниску цену која значајно одступа од упоредиве тржишне цене која је од 50 до 60 пута 

већа и самим тим изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима, Комисија за јавну набавку је након стручне оцене понуда у складу са чланом 92. став 1. 

Закона о јавним набавкама донела Одлуку о одбијању понуде. 

Приликом стручне оцене понуда увидом у Понуду број 114-5/2018 од 12.01.2018.године 

достављену од стране понуђача Amphora doo, Понуду број 114-6/2018 од 12.01.2018.године 

достављену од стране понуђача Original doo, Понуду број 114-7/2018 од 12.01.2018.године 

достављену од стране понуђача Папирдол и Понуду број 114-8/2018 од 12.01.2018.године 

достављену од стране понуђача ГИТП Нај утврђено је да су исте исправне, одговарајуће и 

прихватљиве. 

Након стручне оцене понуда применом критеријум најниже укупне цене прихватљиве понуде су 

рангиране на следећи начин: 

1. Понуда број 114-7/2018 од 12.01.2018.године достављена од тране понуђача Папирдол, Милоша 

Ћосића 6 Чачак 

Понуђена укупна цена: 173.194,00 динара без пдв-а (207.832,80 динара са пдв-ом) 

2. Понуда број 114-8/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача  ГИТП Нај, 

Карађорђева 2 Горњи Милановац 

Понуђена укупна цена: 181.010,71 динара без пдв-а (217.212,85 динара са пдв-ом) 

3. Понуда број 114-5/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача Amphora doo, 

Булевар Војводе Мишића 10 Београд 

Понуђена укупна цена: 185.552,00 динара без пдв-а (222.662,40 динара са пдв-ом) 

4.Понуда број 114-6/2018 од 12.01.2018.године достављена од стране понуђача Оригинал, Вука 

Караџића 1 Горњи Милановац 

Понуђена укупна цена: 212.496,30 динара без пдв-а (255.087,00 динара са пдв-ом) 

На предлог чланова Комисије за јавну набавку канцеларијског материјала за годишње потребе у 

Општој болници 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:                                                            в.д.директора Опште болнице Г.Милановац 

-Понуђачима                                                         др Предраг Шутић, спец. опште хирургије 

 

 

 

 

Одлуку саставио:___________________ 


