
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 

Број: 984 

Датум: 24.02.2020. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке реагенаса Siemens 

Healthcare Diagnostics за апарат Sysmex Ca 1500 за потребе Опште болнице Горњи Милановац, 

в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

 

Изабира се понуђач Interlab, Бирчанинова број 19 Београд као најповољнији понуђач у предмету 

јавне набавке реагенаса Siemens Healthcare Diagnostics за апарат Sysmex Ca 1500 за потребе Опште 

болнице Горњи Милановац са понудом број 59/2020 од 10.02.2020.године укупне вредности 

209.110,84 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. 675 од 06.02.2020. године поступак јавне набавке мале 

вредности број 2 у 2020.години за јавну набавку реагенаса Siemens Healthcare Diagnostics за апарат 

Sysmex Ca 1500 за потребе Опште болнице Горњи Милановац  процењене вредности 220.000,00 

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 14.02.2020.године до 12.00 часова достављена је 1 понуда. Поступак 

отварања понуда започео је дана 14.02.2020.године у 12.15 часова у сали за састанке Опште 

болнице Горњи Милановац. Увидом у понуду утврђено је следеће: 

Понуда број 59/2010 од 10.02.2020.године достављена од стране понуђача Интерлаб ексим доо, 

Бирчанинова број 19 Београд 

Укупна понуђена цена-209.110,84 динара без пдв-а (250.933,01 динара са пдв-ом) 

Произвођач - Siemens Healtcare Diagnostics 

Испорука - у року од 3 дана, плаћање - 90 дана од испостављања фактуре 

Након стручне оцене понуда утврђено је да је понуда одговарајућа и прихватљива на основу чега је 

донета 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 

 

 

 


