
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Број: 21-10/2017 
Датум: 29.03.2017.године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама на предлог Комисије за јавну набавку 
трокар сетова, клипова, стаплера и пуњења за стаплере 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 Инел медик ВП доо као најповољнији у предмету јавне набавке трокар 
сетова, клипова, стаплера и пуњења за стаплере за годишње потребе Опште болнице 
Горњи Милановац са понудом број 21-7/2017 од 22.03.2017.године укупне вредности 
3.048.022,00 динара без пдв-а (3.547.134,20 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. 21/2017 од 07.03.2017. године поступак 
јавне набавке мале вредности број 2 у 2017.години за јавну набавку трокар сетова, 
клипова, стаплера и пуњења за стаплере за годишње потрбе Опште болнице Горњи 
Милановац. 
Подаци из Плана набавки Опште болнице Горњи Милановац за 2017. годину су: предмет - 
јавна набавка трокар сетова, клипова, стаплера и пуњења за стаплере за годишње потребе 
Опште болнице Горњи Милановац, процењена вредност – 3.200.000,00 динара без пдв-а, 
оквирни датум покретања поступка - март 2017.године, оквирни датум закључења уговора 
-април 2017.године, оквирни датум извршења уговора – од априла 2017.године до априла 
2018.године, конто позиција 426751, ознака из општег речника јавне набавке је 33140000-
медицински потрошни материјал, поступак – јавна набавка мале вредности, финансирање 
– из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, набавка се спроводи ради 
обављања редовне делатности. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена. 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 23.03.2017.године до 12 часова достављено је 3 понуде. Поступак отварања понуда 
започео је дана 23.03.2017.године у 12 часова и 10 минута у сали за састанке Опште 
болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда су присуствовали су сви чланови 
комисије за јавну набавку. Увидом у понуде утврђено је следеће: 
 
Понуда број 21-5/2017 од 21.03.2017.године достављена од стране понуђача Austro line doo, Толстојева 20А 
Београд 
Ред. 
број 

Назив добра Јединица 
мере 

Количина Јед.цена 
без пдв-а 

Јед.цена са 
пдв-ом 

Укупна 
цена без 
пдв-а 

Укупна 
цена са пдв-
ом 

1 Трокар сет за Комад 45     



једнократну 
употребу (две 
провидне каниле 
и једно сечиво) са 
стабилизирајућим 
навојем, 
5мм/100мм 

2 Трокар сет за 
једнократну 
употребу (две 
провидне каниле 
и једно сечиво) са 
интегрисаном 
редукцијом и 
стабилизирајућим 
навојем, 
12мм/100мм 

Комад 45     

3 Појединачни 
титанијумски 
клипови за 
лигирање 
(зелени/М/Л), 6 
клипова у 
кетриџу 

Кутија (18 
паковања 
у кутији) 

8 кутија   6.280,00 6.908,00 50.240,00 55.264,00 

4 Појединачни 
титанијумски 
клипови за 
лигирање 
(жути/Л), 6 
клипова у 
кетриџу 

Кутија (18 
паковања 
у кутији) 

6 кутија  
 

6.280,00 6.908,00 37.680,00 41.448,00 

5 Циркуларни 
стаплер 
закривљен 
29мм/5.5мм са 
могућношћу 
подешавања 
висине затворене 
ногице кламфе од 
1,00мм-2,5мм 

Комад 4     

6 Циркуларни 
стаплер 
закривљен 
33мм/5.5мм са 
могућношћу 
подешавања 
висине затворене 
ногице кламфе од 
1,00мм-2,5мм 

Комад 4     

7 Пуњење за 
линеарни стаплер 
са ножем 
(закривљени) за 
једнократну 
употребу-
40мм/4,7мм-

Комад 8     



зелено 
8 Пуњење за 

линеарни стаплер 
за једнократну 
употребу-
60мм/4,8мм-
зелено 

Комад 6     

                                                                                                                                Укупно  87.920,00          96.712,00 
Рок плаћања: 60 дана вирмански 
Рок испоруке: 1 дан од захтева 
Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуда број 21-6/2017 од 23.03.2017.године достављена од стране понуђача Eumed, Олге Јовановић 18А 
Београд 
Ред. 
број 

Назив добра Јединица 
мере 

Количина Јед.цена 
без пдв-а 

Јед.цена 
са пдв-ом 

Укупна 
цена без 
пдв-а 

Укупна 
цена са пдв-
ом 

1 Трокар сет за 
једнократну 
употребу (две 
провидне каниле 
и једно сечиво) са 
стабилизирајућим 
навојем, 
5мм/100мм 

Комад 45     

2 Трокар сет за 
једнократну 
употребу (две 
провидне каниле 
и једно сечиво) са 
интегрисаном 
редукцијом и 
стабилизирајућим 
навојем, 
12мм/100мм 

Комад 45     

3 Појединачни 
титанијумски 
клипови за 
лигирање 
(зелени/М/Л), 6 
клипова у 
кетриџу 

Кутија (18 
паковања 
у кутији) 

8 кутија   6.660,00 7.326,00 53.280,00 58.608,00 

4 Појединачни 
титанијумски 
клипови за 
лигирање 
(жути/Л), 6 
клипова у 
кетриџу 

Кутија (18 
паковања 
у кутији) 

6 кутија  
 

6.660,00 7.326,00 39.960,00 43.956,00 

5 Циркуларни 
стаплер 
закривљен 
29мм/5.5мм са 
могућношћу 
подешавања 
висине затворене 

Комад 4     



ногице кламфе од 
1,00мм-2,5мм 

6 Циркуларни 
стаплер 
закривљен 
33мм/5.5мм са 
могућношћу 
подешавања 
висине затворене 
ногице кламфе од 
1,00мм-2,5мм 

Комад 4     

7 Пуњење за 
линеарни стаплер 
са ножем 
(закривљени) за 
једнократну 
употребу-
40мм/4,7мм-
зелено 

Комад 8     

8 Пуњење за 
линеарни стаплер 
за једнократну 
употребу-
60мм/4,8мм-
зелено 

Комад 6 3.900,00 4.290,00 23.400,00 25.400,00 

                                                                                                                                 Укупно    116.640,00  128.304,00 
Рок плаћања: 60 дана, вирмански 
Рок испоруке: 24 часа (1 дан) 
Рок важења понуде: 60 дана 
 
Понуда број 21-7/2017 од 22.03.2017.године достављена од стране понуђача Инел медик доо, Калемарска 2б, 
11224 Врчин 
Ред. 
број 

Назив добра Јединица 
мере 

Количина Јед.цена 
без пдв-а 

Јед.цена са 
пдв-ом 

Укупна 
цена без 
пдв-а 

Укупна 
цена са пдв-
ом 

1 Трокар сет за 
једнократну 
употребу (две 
провидне каниле 
и једно сечиво) са 
стабилизирајућим 
навојем, 
5мм/100мм 

Комад 45 21.590,0 25.908,0 971.550,0 1.165.860,0 

2 Трокар сет за 
једнократну 
употребу (две 
провидне каниле 
и једно сечиво) са 
интегрисаном 
редукцијом и 
стабилизирајућим 
навојем, 
12мм/100мм 

Комад 45 21.590,0 25.908,0 971.550,0 1.165.860,0 

3 Појединачни 
титанијумски 
клипови за 

Кутија (18 
паковања 
у кутији) 

8 кутија   12.808,0 14.088,8 102.464,0 112.710,0 



лигирање 
(зелени/М/Л), 6 
клипова у 
кетриџу 
 

4 Појединачни 
титанијумски 
клипови за 
лигирање 
(жути/Л), 6 
клипова у 
кетриџу 

Кутија (18 
паковања 
у кутији) 

6 кутија  
 

13.967,0 15.363,7 83.802,00 92.182,20 

5 Циркуларни 
стаплер 
закривљен 
29мм/5.5мм са 
могућношћу 
подешавања 
висине затворене 
ногице кламфе од 
1,00мм-2,5мм 

Комад 4 60.400,0 66.440,0 241.600,0 265.760,00 

6 Циркуларни 
стаплер 
закривљен 
33мм/5.5мм са 
могућношћу 
подешавања 
висине затворене 
ногице кламфе од 
1,00мм-2,5мм 

Комад 4 60.400,0 66.440,0 241.600,0 265.760,00 

7 Пуњење за 
линеарни стаплер 
са ножем 
(закривљени) за 
једнократну 
употребу-
40мм/4,7мм-
зелено 

Комад 8 31.104,0 34.214,4 248.832,0 273.715,20 

8 Пуњење за 
линеарни стаплер 
за једнократну 
употребу-
60мм/4,8мм-
зелено 

Комад 6 31.104,0 34.214,4 186.624,00 205.286,40 

                                                                                                                              Укупно    3.048.022,00  3.547.134,20 
 
Рок плаћања: 60 дана, вирмански 
Рок испоруке: 2 дана од достављања поруџбине 
Рок важења понуде: 60 дана 
 
 
Након стручне оцене понуда 2 понуде су одбијене од стране Комисије за јавну набавку и 
то понуда број 21-5/2017 од 21.03.2017.године достављена од стране понуђача Austro line 
doo, Толстојева 20А Београд и понуда број 21-6/2017 од 23.03.2017.године достављена од 
стране понуђача Eumed, Олге Јовановић 18А Београд јер понуђачи нису доставили понуду 



за сва добра предвиђена у обрасцу понуде у јавној набавци која није обликована по 
партијама. Након стручне оцене понуда чланови Комисије су утврдили да је једино понуда 
број 21-7/2017 од 22.03.2017.године достављена од стране понуђача Инел медик доо, 
Калемарска 2б, 11224 Врчин одговарајућа и прихватљива. Применом критеријума најниже 
цене понуде Комисија за јавну набавку је утврдила да је најповољнија  понуда број 21-
7/2017 од 22.03.2017.године достављена од стране понуђача Инел медик доо, Калемарска 
2б, 11224 Врчин број 15-9/2017 од 02.03.2017.године. 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 Одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
                                                                                            в.д.директора Опште болнице  
                                                                                                     Горњи Милановац 
                                                                               др Предраг Шутић, спец. опште хирургије  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


