
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 

Број: 6007 

Датум: 25.11.2019.године 

 

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

ауто делова са сервисирањем и одржавањем моторних возила 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 Кобра рив доо, 1300 Каплара 44 Горњи Милановац са понудом број 5986 од 

22.11.2019.године као најповољнији у предмету јавне небавке резервних ауто делова са 

сервисисирањем и одржавањем моторних возила са уградњом резервних делова за годишње 

потребе Опште болнице Горњи Милановац укупне вредности 754.761,65 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. 5703 од 13.11.2019. године поступак јавне набавке мале 

вредности број 15 у 2019.години за јавну набавку резервних ато делова са сервисирањем и 

одржавањем моторних возила и уградњом резервних делова за годишње потребе Опште болнице 

Горњи Милановац процењене вредности 1.000.000,00 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 25.11.2019.године до 

10.00 часова достављена је 1 понуда. Поступак отварања понуда започео је дана 25.11.2019.године 

у 10.15 часова у сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. Увидом у понуду утврђено је 

следеће: 

Понуда број 5986 од 22.11.2019.године достављена од стране понуђача Кобра рив доо, 1300 

Каплара 44 Горњи Милановац 

Укупна понуђена цена: 754.761,65 динара без пдв-а 

Гарантни рок на резервне делове: по спецификацији произвођача 

Гарантни рок на извршене услуге: 30 дана 

Удаљеност сервиса од седишта наручиоца: 2 км 

Рок плаћања: 45 дана 

Рок извршења: у зависности од нарученог посла 

Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је утврдила да је достављена понуда 

одговарајућа и прихватљива.  

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 

 


