ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац
Број: 223-16/2015
Датум: 26.10.2015.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник бр 124/2012), на предлог
Комисије за јавну набавку животних намирница за годишње потребе Опште болнице
Горњи Милановац, в.д.директора Опште болнице доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора о јавној набавци
1. Изабира се понуђач Ила промет, Милосава Еровића бб Чачак као најповољнији за
партију 1 (роба широке потрошње) у предмету јавне набавке животних намирница за
потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом бр. 223-12/2015 од 23.10.2015.
године укупне вредности 2.055.542,00 динара без пдв-а (2.335.995,40 динара са пдв-ом) са
којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци.
2. Изабира се понуђач АД Имлек Београд, Индустријско насеље бб Падинска скела као
најповољнији за партију 2 (млеко слатко и јогурт) у предмету јавне набавке животних
намирница за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом бр. 223-10/2015 од
23.10.2015. године укупне вредности 786.400,00 динара без пдв-а (865.080,00 динара са
пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци.
3. Изабира се понуђач Дон Дон доо, Булевар Зорана Ђинђиђа 144б Нови Београд као
најповољнији за партију 3 (брашно и производи од брашна) у предмету јавне набавке
животних намирница за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом бр. 22311/2015 од 23.10.2015. године укупне вредности 528.615,00 динара без пдв-а (581.476,50
динара са пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци.
4. Изабира се понуђач Сувобор кооп, Цара Лазара 43 Чачак као најповољнији за партију 4
(месо) у предмету јавне набавке животних намирница за потребе Опште болнице Горњи
Милановац са понудом бр. 223-13/2015 од 23.10.2015. године укупне вредности
1.869.350,00 динара без пдв-а (2.056.285,00 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
покренула Одлуком директора бр. 223-1/2015 од 08.09.2015. године поступак јавне набавке
у отвореном поступку бр. 2 у 2015. години за јавну набавку животних намирница за
годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац.
Подаци из Плана јавних набавки за 2015. годину су: предмет - јавна набавка животних
намирница, процењена вредност – 7.500.000,00 динара без пдв-а, конто позиција 426823,
ознака из општег речника јавне набавке је 15100000-производи животињског порекла,
месо и месни производи, 15500000-млечни производи, 15600000-млинарски производи,
15800000-разни прехрамбени производи, поступак – јавна набавка у отвореном поступку,
оквирно време покретања поступка – јул 2015. године, Оквирно време закључења Уговораавгуст 2015. године, оквирно време извршења Уговора – август 2016. године, финансирање

– из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, набавка се спроводи ради
обављања редовне делатности.
Благовремено до дана 23.10.2015. године до 12 часова достављене су 4 понуде. Отварање
понуда одржано је дана 23.10.2015. године са почетком у 12 часова у сали за састанке
Опште болнице. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена.
Понуђачи су доставили следеће понуде:
Понуда бр. 223-10/2015 од 23.10.2015.године достављена од стране понуђача АД Имлек
Београд, Индустријско насеље бб Падинска скела
Партија бр. 2-укупна цена 786.400,00 динара без пдв-а (865.080,00 динара са пдв-ом)
Рок плаћања 60 дана, Рок испоруке свакодневно до 07.00 часова ујутру
Понуда бр. 223-11/2015 од 23.10.2015.године достављена од стране понуђача Дон Дон доо,
Булевар Зорана Ђинђића 144б Нови Београд
Партија бр. 3-укупна цена 528.615,00 динара без пдв-а (581.476,50 динара са пдв-ом)
Рок плаћања-45 дана, Рок испоруке 24 часа
Понуда бр. 223-12/2015 од 23.10.2015.године достављена од стране понуђача Ила промет,
Милосава Еровића бб Чачак
Партија 1-укупна цена 2.055.542,00 динара без пдв-а (2.335.995,40 динара са пдв-ом)
Рок плаћања -45 дана, Рок испоруке до 07.00 часова
Понуда бр. 223-13/2015 од 23.10.2015.године достављена од стране понуђача Сувобор
кооп, Цара Лазара 43 Чачак
Партија 4-укупна цена 1.869.350,00 динара без пдв-а (2.056.285,00 динара са пдв-ом)
Рок плаћања-31 дан од датума фактуре, Рок испоруке 1 дан од момента поруџбине
Приликом отварања понуда присутни чланови Комисије за јавне набавке су увидом у
понуде констатовали да су све понуде исправне, одговарајуће и прихватљиве.
Применом критеријума најниже цене чланови Комисије за јавну набавку су утврдили да је
најповољнија понуда за партију 1 (роба широке потрошње) понуда бр.223-12/2015 од
23.10.2015. године, за партију 2 (млеко слатко и јогурт) понуда бр.223-10/2015 од
23.10.2015. године, за партију 3 (брашно и производи од брашна) понуда бр.223-11/2015 од
23.10.2015. године, за партију 4 (месо) понуда бр.223-13/2015 од 23.10.2015. године.
На предлог Комисије за јавну набавку в.д.директора Опште болнице 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 ове Одлуке на Порталу јавних набавки.
Доставити:
-Понуђачима
в.д.директора Опште болнице
др Миро Лазаревић, хирург

