
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Број: 1-7/2016 
Датум: 19.01.2016.године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, на предлог Комисије за јавну набавку 
ауторефрактокератометра за потребе Одељења за офталмологију Опште болнице Горњи 
милановац, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ 
о додели Уговора о јавној набавци 

 
Изабира се понуђач Medico plus doo, Лазе Костића 11 Нови Сад као најповољнији у 
предмету јавне набавке ауторефрактокератометра за потребе Одељења за офталмологију 
Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности бр. 1 у 2016. години) са 
понудом бр.1-3/2016 од 14.01.2016.године укупне вредности 1.054.000,00 динара без пдв-а 
(1.264.800,00 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. 1/2016 од 05.01.2016. године поступак 
јавне набавке мале вредности бр.1 у 2016. години за јавну набавку 
ауторефрактокератометра за потребе Одељења за офталмологију Опште болнице Горњи 
Милановац. 
Подаци из Плана јавних набавки за 2016. годину су: предмет - јавна набавка 
ауторефрактокератометра, процењена вредност – 1.100.000,00 динара без пдв-а, конто 
позиција 512511, ознака из општег речника јавне набавке је 33100000, поступак – јавна 
набавка мале вредности, финансирање – из сопствених средстава Опште болнице Горњи 
Милановац, оквирно време покретања поступка-јануар 2016.године, оквирно време 
закључења Уговора о јавној набавци-јануар 2016.године, оквирно време закључења 
Уговора о јавној набавци- фебруар 2016.године, набавка се спроводи ради обављања 
редовне делатности. 
Благовремено до дана 15.01.2016. године до 12 часова достављене су 2 понуде. Отварање 
понуда одржано је дана 15.01.2016. године са почетком у 12 часова у сали за састанке 
Опште болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда присуствовали су 
Председник комисије Владимир Папић и члан комисије Бранко Димитријевић. Поступку 
отварања понуда присуствовали су представници понуђача Opticus doo Beograd, Кнез 
Михајлова 6 и то Дејан Луткић са овлашћењем број 56 од 14.01.2016.године и Ирена 
Новаковић са овлашћењем бр.55 од 14.01.2016.године. Критеријум за избор најповољније 
понуде је најнижа цена. 
Понуђачи су доставили следеће понуде: 
Понуда бр. 1-3/2016 од 14.01.2016.године достављена од стране понуђача Medico plus doo, 
Лазе Костића 11 Нови Сад 
Понуђен ауторефрактокератометар произвођача Tomey Japan модел RC-5000 
Понуђена цена-1.054.000,00 динара без пдв-а (1.264.800,00 динара са пдв-ом) 



Рок и начин плаћања-2 месечне рате, прва рата одмах по испоруци робе, друга рата за 30 
дана од испоруке робе 
Рок испоруке-1 дан, Гарантни рок: 12 месеци, Рок важења понуде-60 дана 
Понуда бр.1-4/2016 од 15.01.2016.године достављена од стране понуђача Opticus doo, Кнез 
Михајлова 6 Београд 
Понуђен ауторефрактокератометар произвођача Rexxan модел GR-3300K 
Понуђена цена-528.000,00 динара без пдв-а (633.600,00 динара са пдв-ом) 
Рок и начин плаћања-на две једнаке рате након испоруке опреме 
Рок испоруке-5 дана од дана потписивања уговора, гарантни рок-24 месеци, Рок важења 
понуде-60 дана од отварања понуда 

Увидом у понуду бр.1-4/2016 од 15.01.2016. године достављену од стране понуђача Opticus 
doo, Кнез Михаилова 6 Београд у предмету јавне набавке ауторефрактокератометра за 
потребе Одељења за офталмологију Опште болнице Горњи Милановац, чланови Комисије 
за јавну набавку су утврдили да понуђено добро ауторефрактокератометар GR-3500KA 
произвођача Rexxam не испуњава тражене техничке карактеристике и то аутоподешавање, 
и аутопомерање, TFT екран на додир, изузетно брз рад апарата (кратко време прегледа) и 
DEMO mod. Тражене карактеристике омогућавају аутоматско подешавање и мерење 
система, нагиб система према пацијентовом оку (врло важно за децу) и изузетно брзо 
мерење. Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је одбила понуду бр. 1-
4/2016 од 15.01.2016.године као неодговарајућу јер не испуњава тражене техничке 
карактеристике. 
Увидом у понуду бр.1-3/2016 од 14.01.2016.године достављену од стране понуђача Medico 
plus doo, Лазе Костића 11 Нови Сад Комисија за јавну набавку је након стручне оцене 
понуда утврдила да је иста благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
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 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:                                                           
-Понуђачима              
 
                                                                                         в.д.директора Опште болнице 
                                                                                                   Горњи Милановац 
                                                                                др Миро Лазаревић, спец. опште хирургије                     


