
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 

Број: 111-8/2019 

Датум: 22.08.2019.године 

 

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

accu-check трака 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 Адок доо Београд, Милорада Јовановића број 11 Београд као 

најповољнији у предмету јавне набавке accu-check трака за годишње потребе Опште 

болнице Горњи Милановац (јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда број 3/2019) са понудом број 111-5/2019 од 21.08.2019.године 

укупне вредности 435.000,00 динара без пдв-а (478.500,00 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 као 

наручилац покренула Одлуком в.д.директора бр. 111-2/2019 од 12.08.2019. године 

поступак јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда број 3/2019 за јавну набавку accu-check трака за годишње потребе Опште болнице 

Горњи Милановац. Процењена вредност јавне набавке је 450.000,00 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 21.08.2019.године до 12.00 часова достављена је 1 понуда.  

Поступак отварања понуда и преговарања започео је у 12 часова и 05 минута у сали за 

састанке Опште болнице Горњи Милановац. Поступку присуствују сви чланови Комисије 

за јавне набавке и представник понуђача Адок доо Београд Биљана Дугалић. Чланови 

Комисије за јавне набавке су утврдили да је благовремено до дана 21.08.2019.године до 

12.00 часова пристигла 1 понуда од стране понуђача Адок доо Београд, Милорада 

Јовановића број 11 Београд која је заведена код наручиоца под бројем 111-5/2019 од 

21.08.2019.године. Овлашћени представник понуђача је истакао да је Адок доо Београд 

нуди следеће цене за accu-check трака за глукометре accu-check active и accu-check 

performa: 
Naziv Proizvođač Jedinica mere Količina Jedinična cena 

(bez pdv-a) 

Ukupna 

vrednost (bez 

pdv-a) 

accu-check 

трака за 

глукометар 

accu-check 

active 

Roche Diabetes 

Care GmbH, 

Nemačka 

Паковање од 

50 комада 

100 1.450,00 145.000,00 

accu-check Roche Diabetes Паковање од 200 1.450,00 290.000,00 



трака за 

глукометар 

accu-check 

performa 

Care GmbH, 

Nemačka 

50 комада 

 

Чланови Комисије су увидом у понуђене цене утврдили да су исте тржишне које понуђач 

има према свим здравственим установама у Републици Србији тако да сматрају да треба 

прихватити понуђене цене. Увидом у понуду чланови комисије су утврдили да испуњава 

све услове који су предвиђени конкурсном документацијом тј. да је понуда исправна. 

Овлашћени представник понуђача је након тога истакао да је понуђач Интерлаб ексим 

прихвата све услове које је наручилац одредио у конкурсној документацији које се тичу 

рока плаћања до 90 дана и рока испоруке до 3 дана. Чланови Комисије за јавну набавку су 

на крају истакли да ће након стручне оцене понуде саставити Извештај са предлогом 

Одлуке и исти доставити в.д.директору Опште болнице Горњи Милановац. 

Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је предложила 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 10 дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

                                                                                            в.д.директора Опште болнице  

                                                                                                     Горњи Милановац 

                                                                               др Предраг Шутић, спец. опште хирургије  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


