
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 

Број: 155-6/2019 

Датум: 08.10.2019. 

 

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

потрошног материјала у хирургији за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац, 

в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

1.Изабира се понуђач Premium Surgical Company, Светозара Марковића 1/7 Београд са понудом 

број 4273 од 02.10.2019.године  као најповољнији за партију 1 и 3 у предмету јавне набавке 

уградног и потрошног материјала у хирургији за годишње потребе Опште болнице Горњи 

Милановац укупне вредности 1.332.787,64 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен Уговор о 

јавној набавци. 

2.Изабира се понуђач Marmedica doo, Јурија Гагарина 70 Нови Београд са понудом број 4724 од 

02.10.2019.гдоине као најповољнији за партију 2 у предмету јавне набавке уградног и потрошног 

материјала у хирургији за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац укупне вредности 

497.223,20 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

3.Изабира се понуђач Makler doo, Београдска 39 Београд са понудом број 4725 од 

02.10.2019.гoдине као најповољнији за партију 4 у предмету јавне набавке уградног и потрошног 

материјала у хирургији за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац укупне вредности 

1.374.990,00 динара без пдв-а, са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

 

образложење 

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

покренула Одлуком в.д.директора бр. 155-1/2019 од 09.09.2019. године поступак јавне набавке 

мале вредности број 11 у 2019.години за јавну набавку уградног и потрошног материјала у 

хирургији за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац процењене вредности 

3.249.000,00 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 03.10.2019.године до 12.00 часова достављене су 3 понуде. 

Поступак отварања понуда започео је дана 03.10.2019.године у 12.15 часова у сали за састанке 

Опште болнице Горњи Милановац. Увидом у понуде утврђено је следеће: 

Понуда број 4273 од 02.10.2019.године достављена од стране понуђача Premium Surgical Company, 

Светозара Марковића 1/7 Београд 

Укупна вредност партије 1-857.395,65 динара без пдв-а, Рок испоруке-1 дан, Произвођач 

Covidien&Medtronic 

Укупна вредност партије 3-475.392,00 динара без пдв-а, Рок испоруке-1 дан, Произвођач 

Covidien&Medtronic 

Понуда број 4724 од 02.10.2019.гдоине достављена од стране понуђача Marmedica doo, Јурија 

Гагарина 70 Нови Београд 

Укупна вредност партије 2-497.223,20 динара без пдв-а, Рок испоруке -2 дана, Произвођач Lagis 

Enterprise 

Понуда број 4725 од 02.10.2019.гдоине достављена од стране понуђача Makler doo, Београдска 39 

Београд 

Укупна вредност партије 4-1.374.990,00 динара без пдв-а, Рок испоруке -1 дан, Произвођач Ethicon-

Endo-Surgery 



Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је утврдила да су све достављене понуде 

одговарајуће и прихватљиве. Применом критеријума најниже цене понуде Комисија за јавне 

набавке је утврдила редослед најповољнијих понуда. 

На предлог Комисије за јавну набавку уградног и потрошног материјала у хирургији 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


