
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 20-7/2018 

ДАТУМ: 19.02.2018. 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

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

медицинских гасова 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 Messer tehnogas ад Београд фабрика Краљево, Излетничка 41 Краљево 

као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке медицинских гасова за годишње 

потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности број 3 у 

2018.години) са понудом број 20-4/2018 од 14.02.2018.године укупне вредности 

1.351.257,00 динара без пдв-а (1.489.262,70 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 Опште болнице Горњи Милановац бр. 20-

1/2018 од 06.02.2018. године поступак јавне набавке мале вредности број 3 у 2018.години 

за јавну набавку медицинских гасова за годишње потребе у Општој болници Горњи 

Милановац. Процењена вредност јавне набавке је 1.360.000,00 динара без пдв-а. Јавна 

набавка се финансира од стране Републичког фонда за здравствено осигурање са контне 

позиције 426751. 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 

14.02.2018.године до 12 часова достављена је 1 понуда. Поступак отварања понуда започео 

је дана 14.02.2018.године у 12 часова и 15 минута у сали за састанке Опште болнице 

Горњи Милановац. Поступку отварања понуда присуствовала су два члана комисије за 

јавну набавку Владимир Папић и Бранко Димитријевић. Поступку отварања понуду 

присуствовао је један овлашћени представник понуђача Messer tehnogas Душан Петровић. 

Приликом отварања понуда увидом у једину пристиглу понуду утврђено је следеће: 

Понуда број 20-4/2018 од 14.02.2018.године достављена од стране понуђача Messer 

tehnogas ад Београд фабрика Краљево, Излетничка 41 Краљево укупне вредности 

1.351.257,00 динара без пдв-а (1.489.262,70 динара са пдв-ом). 

Након стручне оцене понуда утврђено је да је једина пристигла понуда благовремена, 

одговарајућа и прихватљива.  



На предлог чланова Комисије за јавну набавку медицинских гасова за годишње потребе у 

Општој болници 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 Одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

Доставити:                                                            в.д.директора Опште болнице Г.Милановац 

-Понуђачу                                                               др Предраг Шутић, спец. опште хирургије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлуку саставио:___________________ 


