ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац
Број: 34-17/2016
Датум: 27.04.2016.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама в.д.директора Опште болнице Горњи
Милановац доноси следећу:
ОДЛУКУ
о додели Уговора о јавној набавци
Изабира се понуђач ПТМ доо, Стојана Новаковића 51 Шабац са понудом бр. 34-12/2016 од
25.04.2016.године као најповољнији у предмету јавне набавке превентивног сервисирања
апарата за анестезију за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна
набавка мале вредности бр. 6 у 2016. години) укупне вредности 647.505,32 динара без пдва (777.006,38 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 бр. 34-1/2016 од 04.04.2016. године поступак
јавне набавке мале вредности бр.6 у 2016. години за јавну набавку превентивног
сервисирања апарата за анестезију за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац.
Подаци из Плана набавки Опште болнице Горњи Милановац за 2016. годину су: предмет јавна набавка услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију, процењена вредност
– 650.000,00 динара без пдв-а, оквирни датум покретања поступка - март 2016.године,
оквирни датум закључења уговора -април 2016.године, оквирни датум извршења уговора –
април 2017.године, конто позиција 425251, ознака из општег речника јавне набавке је
50421000 – услуге поправке и одржавања медицинске опреме, поступак – јавна набавка
мале вредности, финансирање – из средстава Републичког фонда за здравствено
осигурање, набавка се спроводи ради обављања редовне делатности.
Позив за достављање понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку
објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту Опште болнице Горњи Милановац.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена понуде.
Благовремено до дана 26.04.2016. године до 12 часова достављене су 2 понуде. Отварање
понуда одржано је дана 26.04.2016. године са почетком у 12 часова и 10 минута у сали за
састанке Опште болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда присуствовао је
представник понуђача Медитеран плус Славимир Николић са овлашћењем бр. 2016-0425/08 од 25.04.2016.године. Поступку отварања понуда присуствовала су два члана
комисије за јавну набавку и то председник комисије Владимир Папић, дипл.правник и
члан комисије Бранко Димитријевић Главни техничар Опште болнице Горњи Милановац.
Понуђачи су доставили следеће понуде:
Понуда бр. 34-12/2016 од 25.04.2016.године достављена од стране понуђача ПТМ доо,
Стојана Новаковића 51 Шабац
Укупна вредност понуде: 647.505,32 динара без пдв-а (777.006,38 динара са пдв-ом)
Рок плаћања: 60 дана од испостављања фактуре
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда

Гарантни рок у данима за уграђене делове/сетове: 365 дана (12 месеци)
Понуда бр. 34-13/2016 од 26.04.2016.године достављена од стране понуђача Медитеран
плус, Љубомира Стевановића 10Б Болеч
Укупна вредност понуде: 395.063,00 динара без пдв-а (474.075,60 динара са пдв-ом)
Рок плаћања: 60 дана од испостављања фактуре
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Гарантни рок у данима за уграђене делове/сетове: 365 дана (12 месеци)
Увидом у понуду бр. 34-12/2016 од 25.04.2016.године достављену од стране понуђача
ПТМ доо, Стојана Новаковића 51 Шабац чланови комисије за јавну набавку су утврдили
да је иста исправна, одговарајућа и прихватљива.
Увидом у понуду бр. 34-13/2016 од 26.04.2016. године достављену од стране понуђача
Медитеран плус, Љубомира Стевановића 10 Б Болеч чланови комисије за јавну набавку су
утврдили да понуђач не поседује стандард ISO 13485 ни Уговор о континуираном
снабдевању оригиналним резервним деловима за апарате произвођача са произвођачем
или овлашћеним представником произвођача Drager за територију Републике Србије па
самим тим не испуњава додатне услове предвиђене конкурсном документацијом бр. 345/2016 од 19.04.2016.године на основу чега је наручилац донео Одлуку бр. 34-16/2016 од
27.04.2016.године којом се навена понуда одбија.
Имајући у виду да је само 1 понуда исправна, одговарајућа и прихватљива у поступку
јавне набавке превентивног сервисирања апарата за анестезију за годишње потребе Опште
болнице Горњи Милановац, чланови Комисије за предметну јавну набавку су након
стручне оцене понуде предложили в.д.директору Опште болнице Горњи Милановац да
донесе 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 ове Одлуке на Порталу јавних набавки.
Доставити:
-Понуђачима
в.д.директор Опште болнице Г.Милановац
др Миро Лазаревић, спец. опште хирургије

