
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Број: 270-17/2015 
Датум: 20.11.2015.године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС бр.124/2012, бр.14/2015, 
бр.68/2015) на предлог Комисије за јавну набавку ауторефрактокератометра за потребе 
Одељења за офталмологију Опште болнице Горњи Милановац, в.д.директора Опште 
болнице Горњи Милановац доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о додели Уговора о јавној набавци 

 
Изабира се понуђач Галаберн доо Београд, Високог Стевана 17/8 Београд са понудом бр. 
270-7/2015 од 13.11.2015.године као најповољнији у предмету јавне набавке 
ауторефрактокератометра за потребе Одељења за офталмологију Опште болнице Горњи 
Милановац (јавна набавка мале вредности бр. 13 у 2015. години) укупне вредности 
1.170.570,00 динара без пдв-а (1.404.684,00 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. 270-1/2015 од 06.11.2015. године 
поступак јавне набавке мале вредности бр.13 у 2015. години за јавну набавку 
ауторефрактокератометра за потребе Одељења за офталмологију Опште болнице Горњи 
Милановац. 
Подаци из Плана јавних набавки за 2015. годину су: предмет - јавна набавка 
ауторефрактокератометра, процењена вредност – 1.200.000,00 динара без пдв-а, оквирни 
датум покретања поступка - новембар 2015.године, оквирни датум закључења уговора -
новембар 2015.године, оквирни датум извршења уговора - март 2016.године, конто 
позиција 512511, ознака из општег речника јавне набавке је 33100000 - медицинска 
опрема, поступак – јавна набавка мале вредности, финансирање – из сопствених средстава 
Опште болнице Горњи Милановац, набавка се спроводи ради обављања редовне 
делатности. 
Благовремено до дана 17.11.2015. године до 12 часова достављене су 3 понуде. Отварање 
понуда одржано је дана 17.11.2015. године са почетком у 12 часова у сали за састанке 
Опште болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда присуствовао је 
представник понуђача Profesional Logistik Славиша Пешић јмбг 2305961710262 лк 
006123842. Поступку отварања понуда присуствовала су два члана комисије за јавну 
набавку и то Председник комисије Владимир Папић и члан комисије Бранко 
Димитријевић. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена понуде. 
Понуђачи су доставили следеће понуде: 
Понуда бр. 270-7/2015 од 13.11.2015.године достављена од стране понуђача Галаберн доо 
Београд, Високог Стевана 17/8 Београд 
Понуђен ауторефрактокератометар произвођача Carl Zeiss Meditec Ag  
Понуђена цена – 1.170.570,00 динара без пдв-а (1.404.684,00 динара са пдв-ом) 



Рок плаћања - 4 једнаке месечне рате (прва рата је након испоруке опреме) 
Рок испоруке - 60 дана, гарантни рок - 12 месеци, рок важења понуде - 60 дана 
Понуда бр. 270-11/2015 од 17.11.2015.године достављена од стране понуђача Opticus doo, 
кнез Михаилова 6 Београд 
Понуђен ауторефрактокератометар произвођача Rexxan Co. Ltd 
Понуђена цена - 512.400,00 динара без пдв-а (614.880,00 динара са пдв-ом) 
Рок плаћања - одложено на 4 једнаке месечне рате, рок испоруке - 30 дана, гарантни рок -
24 месеца 
Понуда бр. 270-12/2015 од 17.11.2015.године достављена од стране понуђача Profesional 
Logistik, Тршћанска 21 Земун 
Понуђен ауторефрактокератометар произвођача Huvitz Južna Koreja 
Понуђена цена - 756.000,00 динара без пдв-а (907.200,00 динара са пдв-ом) 
Рок плаћања - 4 једнаке месечне рате, прва рата након испоруке опреме, рок испоруке - 7 
дана од дана потписивања уговора, гарантни рок - 24 месеца, рок важења понуде – 60 дана 
Приликом отварања понуда присутни чланови Комисије за јавну набавку су увидом у 
понуде утврдили да понуда бр. 270-11/2015 од 17.11.2015.године достављена од стране 
понуђача Opticus doo, Кнез Михаилова 6 Београд не садржи EN ISO 9001 сертификат за 
произвођача понуђеног добра као обавезни додатни услов предвиђен конкурсном 
документацијом. 
Након стручне оцене понуда чланови Комисије за јавну набавку су одбили понуду бр. 270-
11/2015 од 17.11.2015. године достављену од стране понуђача Opticus doo, Кнез 
Михаилова 6 Београд јер понуда не садржи EN ISO 9001 сертификат за произвођача 
понуђеног добра као обавезни додатни услов предвиђен конкурсном документацијом. 
Увидом у понуду бр. 270-12/2015 од 17.11.2015.године достављену од стране понуђача 
Profesional Logistik, Тршћанска 21 Земун чланови Комисије за јавну набавку су утврдили 
да понуђено добро ауторефрактокератометар Huvitz HRK-8000A не испуњава следеће 
тражене техничке карактеристике: 
8-моторизовани носач браде са померањем у опсегу од 60мм или више; 
12-аутоматски ,,fogging’’ за смањење ефекта акомодације; 
13-додатак за проверу стања ока (степен катаракте) или површине контактног сочива. 
У оригиналној брошури штампаном издању каталога, нису обележене ставке (8-
моторизовани носач браде са померањем у опсегу од 60мм или више;12-аутоматски 
,,fogging’’ за смањење ефекта акомодације; 13-додатак за проверу стања ока (степен 
катаракте) или површине контактног сочива. Такође провером на интернету чланови 
Комисије за јавну набавку нису пронашли да се напред наведене техничке карактеристике 
игде помињу за понуђени ауторефрактокератометар Huvitz HRK-8000A. Након стручне 
оцене понуда Комисија за јавну набавку је одбила понуду бр. 270-12/2015 од 
17.11.2015.године достављену од стране понуђача Profesional Logistik, Тршћанска 21 Земун 
као неодговарајућу јер не испуњава тражене техничке карактеристике. 
Имајући у виду да је само 1 понуда исправна, одговарајућа и прихватљива чланови 
Комисије су након стручне оцене понуда утврдили да је најповољнија понуда бр. 270-
7/2015 од 13.11.2015.године достављена од стране понуђача Галаберн доо Београд, 
Високог Стевана 17/8 Београд у предмету јавне набавке ауторефрактокератометра за 
потребе Одељења за офталмологију Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале 
вредности бр. 13 у 2015. години) укупне вредности 1.170.570,00 динара без пдв-а 
(1.404.684,00 динара са пдв-ом). 



На предлог Комисије за јавну набавку, 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 ове Одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
Доставити:                                                          в.д.директора Опште болнице Г.Милановац 
-Понуђачима                                                       др Миро Лазаревић, спец. опште хирургије                        


