
ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 2-10/2019 

ДАТУМ: 29.01.2019.године 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

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

остеосинтетског материјала  за потребе Службе опште хирургије у Општој болници Горњи 

Милановац у поступку јавне набавке остеосинтетског материјала за потребе Службе опште 

хирургије (јавна набавка мале вредности број 1/2019), в.д.директора Опште болнице 

Горњи Милановац доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о додели Уговора о јавној набавци 

1.Изабира се понуђач Нарцисус доо, Вука Караџића 24 Ада као најповољнији понуђач за 

партије 1,2,6 и 7 у поступку јавне набавке мале вредности број 1 у 2019.години за 

остеосинтетски материјал за потребе Службе опште хирургије са понудом број 2-5/2019 од 

23.01.2019.године укупне вредности 568.300,00 динара без пдв-а (625.130,00 динара са 

пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

2.Изабира се понуђач Doo Traffix Niš, Душана Поповића 30 Ниш као најповољнији 

понуђач за партију 4 у поступку јавне набавке мале вредности број 1 у 2019.години за 

остеосинтетски материјал за потребе Службе опште хирургије са понудом број 2-6/2019 од 

23.01.2019.године укупне вредности 925.000,00 динара без пдв-а (1.017.720,00 динара са 

пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

3.Изабира се понуђач Маклер доо, Београдска 39 Београд као најповољнији понуђач за 

партију 3 и 5 у поступку јавне набавке мале вредности број 1 у 2019.години за 

остеосинтетски материјал за потребе Службе опште хирургије са понудом број 2-4/2019 од 

23.01.2019.године укупне вредности 1.301.900,00 динара без пдв-а (1.432.090,00 динара са 

пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци. 

4.Одбија се понуда број 2-7/2018 од 23.01.2019.године достављена од стране понуђача 

Zorex pharma doo у поступку јавне набавке мале вредности број 1 у 2019.години за партију 

5 (интрамедуларни закључавајући канулирани титанијумски клин)  као неодговарајућа јер 

не испуњава тражене техничке карактеристике предвиђене конкурсном документацијом 

(распон дебљине од 8-13мм и дужине 255-465мм) у поступку јавне набавке мале вредности 

број 1 у 2019.години за јавну набавку остеосинтетског материјала за потребе Службе 

опште хирургије.                                                                                                                                                                                                            

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. 2-

1/2019 од 09.01.2019. године поступак јавне набавке мале вредности број 1 у 2019.години 

за јавну набавку остеосинтетског материјала за годишње потребе Службе опште хирургије 

Опште болнице Горњи Милановац. Процењена вредност јавне набавке је укупно 

2.885.000,00 динара без пдв-а а по партијама посебно: 

Партија 1 (ДХС системи) - 450.000,00 динара без пдв-а; 

Партија 2 (Разне плочице) - 40.000,00 динара без пдв-а; 

Партија 3 (Анатомске закључавајуће плоче) - 830.000,00 динара без пдв-а; 



Партија 4 (Интерни фиксатори) - 950.000,00 динара без пдв-а; 

Партија 5 (Интрамедуларни закључавајући канулирани титанијумски клин) - 490.000,00 

динара без пдв-а; 

Партија 6 (Шрафови) - 95.000,00 динара без пдв-а; 

Партија 7 (Киршнер игле) - 30.000,00 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 партије. 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 24.01.2019.године до 12 часова достављене су 4 понуде. Поступак отварања понуда 

започео је дана 24.01.2019.године у 12 часова и 15 минута у сали за састанке Опште 

болнице Горњи Милановац. Поступку отварања понуда присуствовала су три члана 

комисије за јавну набавку Владимир Папић,дипломирани правник, др Слободан Станић, 

спец. ортопедије и др Вера Стојановић, спец. ортопедије. Поступку отварања понуда нису 

присуствовали овлашћени представници понуђача. 

Увидом у понуде утврђено је следеће: 

Понуда број 2-4/2019 од 23.01.2019.године достављена од стране понуђача Маклер доо, 

Београдска 39 Београд 

Партија 3 - 816.900,00 динара без пдв-а (898.590,00 динара са пдв-ом) 

Партија 5 - 485.000,00 динара без пдв-а (533.500,00 динара са пдв-ом) 

Произвођач Syntes Švajcarska 

Рок плаћања - 90 дана 

Рок испоруке - 2 дана 

 

Понуда број 2-5/2019 од 23.01.2019.године достављена од стране понуђача  Narcissus 

doo, Вука Караџића 24 Ада 

Партија 1 - 413.750,00 динара без пдв-а (455.125,00 динара са пдв-ом) 

Партија 2 - 37.000,00 динара без пдв-а (40.700,00 динара са пдв-ом) 

Партија 6 - 93.550,00 динара без пдв-а (102.905,00 динара са пдв-ом) 

Партија 7 - 24.000,00 динара без пдв-а (26.400,00 динара са пдв-ом) 

Произвођач Narcissus doo Србија 

Рок плаћања - 90 дана 

Рок испоруке - 1 дан 

 

Понуда број 2-6/2019 од 23.01.2019.године достављена од стране понуђача Doo Traffix 

Niš 

Партија 4 - 925.000,00 динара без пдв-а (1.017.720,00 динара са пдв-ом) 

Произвођач Doo Traffix Niš 

Рок плаћања - 90 дана 

Рок испоруке - 1 дан 

 

Понуда број 2-7/2019 од 23.01.2019.године достављена од стране понуђача Zorex 

pharma doo, Београдски пут број 9 Београд 

Партија 2 - 42.120,00 динара без пдв-а 



Партија 5 - 345.000,00 динара без пдв-а 

Произвођач Sharma pharmaceutical Indija 

Рок плаћања - 90 дана од дана испостављања рачуна 

Рок испоруке - 2 дана од пријема поруџбине 

 

Након стручне оцене понуда увидом у каталог произвођача Sharma pharmaceutical 

утврђено је од стране Комисије за јавну набавку да је понуда бр.2-7/2019 од 

23.01.2019.године достављена од стране понуђача Zorex pharma doo за партију 5 

(интрамедуларни закључавајући канулирани титанијумски клин)  неодговарајућа јер не 

испуњава тражене техничке карактеристике предвиђене конкурсном документацијом 

(распон дебљине од 8-13мм и дужине 255-465мм).                                                                                                                                                                                                           

Након стручне оцене понуда утврђено је од стране Комисије за јавну набавку да су све 

остале понуде одговарајуће. 

 

Применом критеријума најниже цене партије  утврђен је следећи редослед најповољнијих 

понуда:  

 

Партија 1 

1. Нарцисус  - 413.750,00 динара без пдв-а (455.125,00 динара са пдв-ом) 

Партија 2 

1. Нарцисус - 37.000,00 динара без пдв-а (40.700,00 динара са пдв-ом) 

2. Зорекс -42.120,00 динара без дпв-а (42.120,00 са пдв-ом) 

Партија 3 

1. Маклер доо - 816.900,00 динара без пдв-а (898.590,00 динара са пдв-ом) 

Партија 4 

1. Трафикс - 925.000,00 динара динара без пдв-а (1.017.720,00 динара са пдв-ом) 

Партија 5 

1. Маклер доо - 485.000,00 динара без пдв-а (533.500,00  динара са пдв-ом) 

Партија 6 

1. Нарцисус - 93.550,00 динара без пдв-а (102.905,00  динара са пдв-ом) 

Партија 7 

1. Нарцисус - 24.000,00 динара без пдв-а (26.400,00  динара са пдв-ом) 

На предлог чланова Комисије за јавну набавку остеосинтетског материјала за годишње 

потребе Опште болнице Горњи Милановац, в.д.директора Опште болнице Горњи 

Милановац је донео 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, хирург 

 


