
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 

Број: 2774 

Датум: 28.05.2020. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке медицинског потрошног 

материјала за микробиологију за потребе Опште болнице Горњи Милановац, в.д.директора Опште 

болнице Горњи Милановац доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

 

1. Изабира се понуђач Хемико, Радоја Домановића 1 Крагујевац као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију (партија 1- 

Антибиограм и дијагностички дискови) за потребе Опште болнице Горњи Милановац са 

понудом број 605 од 23.03.2020.године укупне вредности 79.285,00 динара без пдв-а, са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

2. Изабира се понуђач Унихем, Црнотравска 27 Београд као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију (партија 2- Бујон 

микродилуциони тест и Е тестови) за потребе Опште болнице Горњи Милановац са 

понудом број 599 од 20.03.2020.године укупне вредности 159.400,00 динара без пдв-а, са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

3. Изабира се понуђач Хемико, Радоја Домановића 1 Крагујевац као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију (партија 3- 

Дехидроване подлоге) за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом број 605 

од 23.03.2020.године укупне вредности 93.470,00 динара без пдв-а, са којим ће бити 

закључен Уговор о јавној набавци. 

4. Изабира се понуђач Викор доо, Булевар Маршала Толбухина 42 Нови Београд као 

најповољнији понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за 

микробиологију (партија 5- Готове подлоге за ХЕМОКУЛТУРЕ за аутоматизовани апарат 

(BD BACTEC serija 9000) за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом број 598 

од 20.03.2020.године укупне вредности 225.000,00 динара без пдв-а, са којим ће бити 

закључен Уговор о јавној набавци. 

5. Изабира се понуђач Унихем, Црнотрафска 27 Београд као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију (партија 6- 

Подлоге и додаци за дијагностику кампилобактера) за потребе Опште болнице Горњи 

Милановац са понудом број 599 од 20.03.2020.године укупне вредности 70.800,00 динара 

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

6. Изабира се понуђач Флора комерц, Рајићева 35 Горњи Милановац, као најповољнији 

понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију 

(партија 7- Додатак за крвни агар) за потребе Опште болнице Горњи Милановац са 

понудом број 604 од 23.03.2020.године укупне вредности 102.240,00 динара без пдв-а, са 

којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

7. Изабира се понуђач Аровпак Лештане, Рајићева 35 Горњи Милановац, као најповољнији 

понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију 

(партија 8- Биолошка контрола стерилизације) за потребе Опште болнице Горњи 

Милановац са понудом број 600 од 20.03.2020.године укупне вредности 20.775,00 динара 

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

8. Изабира се понуђач Викор доо, Булевар маршала Толбухина 42 Нови Београд, као 

најповољнији понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за 

микробиологију (партија 9- Микробиолошке подлоге и тестови) за потребе Опште болнице 



Горњи Милановац са понудом број 598 од 20.03.2020.године укупне вредности 806.450,00 

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

9. Изабира се понуђач Хемико, Радоја Домановића 1 Крагујевац, као најповољнији понуђач у 

предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију (партија 11- 

Серуми ) за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом број 605 од 

23.03.2020.године укупне вредности 157.800,00 динара без пдв-а, са којим ће бити 

закључен Уговор о јавној набавци. 

10. Изабира се понуђач Флора комерц, Рајићева 12 Горњи Милановац, као најповољнији 

понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију 

(партија 12- Пластика) за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом број 604 

од 23.03.2020.године укупне вредности 144.860,00 динара без пдв-а, са којим ће бити 

закључен Уговор о јавној набавци. 

11. Изабира се понуђач Флора комерц, Рајићева 12 Горњи Милановац, као најповољнији 

понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију 

(партија 13- Хемикалије/боје) за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом 

број 604 од 23.03.2020.године укупне вредности 16.140,00 динара без пдв-а, са којим ће 

бити закључен Уговор о јавној набавци. 

12. Изабира се понуђач Суперлаб, Милутина Миланковића 25 Нови Београд као најповољнији 

понуђач у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала за микробиологију 

(партија 14- Стакло) за потребе Опште болнице Горњи Милановац са понудом број 597 од 

20.03.2020.године укупне вредности 2.590,00 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. 1361 од 12.03.2020. године поступак јавне набавке мале 

вредности број 11 у 2020.години за јавну набавку медицинског потрошног материјала за годишње 

потребе Одељења за микробиологију у Општој болници Горњи Миланова процењене вредности 

2.000.000,00 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 23.03.2020.године до 12.00 часова достављено је 6 понуда. 

Поступак отварања понуда започео је дана 23.03.2020.године у 12.15 часова у сали за састанке 

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

Понуда број 597 од 20.03.2020.године достављена од стране понуђача Суперлаб, Милутина 

Миланковића 25 Нови Београд 

Партија 12-158.400,00 динара без пдв-а 

Партија 14-2.590,00 динара без пдв-а 

Рок испоруке -2 дана 

Рок важења понуде-60 дана 

 

Понуда број 598 од 20.03.2020.године достављена од стране понуђача Викор доо, Булевар 

Маршала Толбухина 42 Нови Београд 

Партија 1-132.010,00 динара без пдв-а 

Партија 5-225.000,00 динара без пдв-а 

Партија 9-806.450,00 динара без пдв-а 

Рок испоруке-3 дана 

Рок важења понуде-70 дана 



 

Понуда број 599 од 20.03.2020.године достављена од стране понуђача Унихем, 

Црнотравска 27 Београд 

Партија 2- 159.400,00 динара без пдв-а 

Партија 6-70.800,00 динара без пдв-а 

Рок за испоруку-3 дана 

Рок важења понуде-60 дана 

 

Понуда број 600 од 20.03.2020.године достављена од стране понуђача Аровпак Лештане, 

Кружни пут 36 Гроцка Београд 

Партија 8-20.775,00 динара без пдв-а 

Рок испоруке-1 дан 

Рок важења понуде-60 дана 

 

Понуда број 604 од 23.03.2020.године достављена од стране понуђача Флора комерц, 

Рајићева 35 Горњи Милановац 

Партија 7-102.240,00 динара без пдв-а 

Партија 12-144.860,00 динара без пдв-а 

Партија 13-16.140,00 динара без пдв-а 

Рок испоруке-1 дан 

Рок важења понуде-90 дана 

 

Понуда број 605 од 23.03.2020.године достављена од стране понуђача Хемико, Радоја 

Домановића 1 Крагујевца 

Партија 1- 79.285,00 динара без пдв-а 

Партија 3-93.470,00 динара без пдв-а 

Партија 6-71.400,00 динара без пдв-а 

Партија 7-168.000,00 динара без пдв-а 

Партија 11-157.800,00 динара без пдв-а 

Рок испоруке-3 дана 

Рок важења понуде-65 дана 
 

Након стручне оцене понуда применом критеријума најниже понуђене цене партије на предлог 

комисије за јавну набавку донета је Одлука о додели уговора. 

 

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 достављања 

Одлуке. 

 

 

                                                                                                  в.д.директора Опште болнице 

                                                                                      др Предраг Шутић, спец. опште хирургије 

 

 

 


