
Специјална болница за рехабилитацију
                ''Гамзиград''
Бр. 3576
18.11.2019.
З А Ј Е Ч А Р

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) и
Извештаја о стручној оцени понуда бр. 3523 од 13.11.2019 . године Комисије за јавне набавке,
В.Д. директорa Специјалне болнице за рехабилитацију "Гамзиград" у Зајечару, Гамзиградска
Бања, Бањски трг 12, као наручиоца, донео  је 18.11.2019. године

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у редовном поступку јавне набавке добара мале вредности  – бр. 6М за 2019. годину 
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

ПАРТИЈА 5 – ЈАЈА   

Специјална болница за рехабилитацију “Гамзиград” у Зајечару,  Гамзиградска Бања,
Бањски трг 12, као наручилац, у редовном поступку јавне набавке мале вредности бр. 6М за
2019. годину за набавку добара ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, за ПАРТИЈУ 5 –  ЈАЈА,
чија  је  процењена  вредност   50.000,00  динара без  ПДВ,  изабрала  је  понуђача    Стана
Михајловић  Предузетник  -  СТР„Михајловић“,  Доња  Мутница  бб,  Параћин,  чија  је  понуда
најповољнија  и  са  њим ће закључити уговор о  јавној  набавци ових добара за  период од
годину дана  од  дана  закључења уговора  –  по  цени од   30.000 динара  без  ПДВ,  односно
33.000,00 динара са ПДВ. 

Одбија се понуда понуђача: 
  „ЗВЕЗДА“ С.З.Т.Р. МИЋА ЈОВИЋ, предузетник, Минићево, , Трг слободе бб.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од
3 дана од дана доношења. 

О б р а з л о ж е њ е

Специјална болница за рехабилитацију “Гамзиград” у Зајечару,  Гамзиградска Бања,
као  наручилац,  објавила  је  позив  30.10.2019.  године  на  Порталу  ЈН  и  својој  интернет
страници за јавну набавку бр. 6М за 2019. годину у поступку јавне набавке мале вредности:
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ која је обликована у  девет партија. 

Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности:  Прехрамбени производи, за
партију бр. 5  – Јаја,  благовремено примио понуду од два понуђача:  

1. Стана Михајловић Предузетник - СТР„Михајловић“, Доња Мутница бб, Параћин.
2. „ЗВЕЗДА“ С.З.Т.Р. МИЋА ЈОВИЋ, предузетник, Минићево, , Трг слободе бб.

Комисија је извршила оцену исправних, одговарајућих и прихватљивих понуда и констатовала
да  је  понуда   „ЗВЕЗДА“  С.З.Т.Р.  МИЋА  ЈОВИЋ,  предузетник, Минићево,  ,  Трг  слободе  бб
неприхватљива  зато  што   нису  поднети  докази  о  испуњености  обавезних  услова за  учешће  у
поступку предметне јавне набавкеиз чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН и доказе о испуњењу додатних услова  у
складу са Конкурсном документацијом. 



Понуђач Стана  Михајловић  Предузетник  -  СТР„Михајловић“,  Доња  Мутница  бб,
Параћин , деоводни бр. 3449 од 05.11.2019. године је понудио следеће:

1)  висина  укупне  понуђене  цене:  30.000,00 динара без  ПДВ,  односно  33.000,00 динара са
ПДВ-ом.

2. Рок плаћања 60 дана по испостaвљању фактуре. 
3. Период од 120 дана у коме се неће мењати цене. 
4. Рок важења понуде је 31 дан од отварања понуда. 
5. Рок  испоруке 1 дан . 

Наручилац је изабрао понуђача Стана Михајловић Предузетник - СТР„Михајловић“,
Доња  Мутница  бб,  Параћин ,  будући  да  је  једини  поднео  благовремену,  одговарајућу,
прихватљиву и економски најповољнију понуду.

Са напред изложеног одлучено је као у изреци одлуке.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке незадовољни понуђачи могу поднети захтев за заштиту
права Републичкој  комисији за заштиту права  у поступцима јавних набавки,  а  предаје се
наручиоцу, у року од 5 дана од дана објављивања одлуке.

Објавити: - Портал јавних набавки и                                                          В.Д . д и р е к т о р,
                  - интернет страница наручиоца.                                               Др мед. Раде Костић


