
Специјална болница за рехабилитацију
                ''Гамзиград''
Бр. 1992
29.07.2020.
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.  1991 од  29.07.2020.године Комисије за јавне набавке,   В.Д  директора Специјалне
болнице за рехабилитацију "Гамзиград" у Зајечару, Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, као наручиоца, донео је
29.07.2020.године

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у отвореном  поступку јавне набавке  услуга – Достављање припремљених оброка – Кетеринг
JН бр. 4М за 2020. годину

Специјална болница за рехабилитацију “Гамзиград” у Зајечару,  Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, као
наручилац,  у  отвореном поступку јавне  набавке  ЈН  бр.  4М за  2020.годину за  набавку  услуга –  Достављање
припремљених  оброка  –  Кетеринг, чија  је  процењена  вредност  30.000.002,40 динара  без  ПДВ, изабрала  је
понуђача: Стана Михајловић – Предузетник, СТР „МИХАЈЛОВИЋ“, Доња Мутница, Бранка Крсмановића
бр. 11., чија је понуда била једина, а која је благовремена, одговарајућа и прихватљива  и са њим ће закључити
уговор  о  јавној  набавци  ових   услуга  за  период  од  годину  дана  од  дана  закључења  уговора –  по  цени  од
29.685.450,00 дин. без ПДВ-а и 35.622.540,00 дин. са ПДВ-ом. 

 
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Специјалне болнице 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 за достављање понуда 09.04.2019.године  на Порталу ЈН, Порталу Службеног гласника РС и
својој  интернет  страници  за  јавну  набавку  ЈН  бр.  1 за  2019.годину  у  отвореном  поступку  јавне  набавке:
Достављање припремљених оброка – Кетеринг.
 Наручилац је благовремено примио понуду од  једног понуђача:  Стана Михајловић – Предузетник,  СТР
„МИХАЈЛОВИЋ“, Доња Мутница бб, Параћин.

Комисија  за  јавне  набавке  је  извршила  рангирање  понуда  на  основу критеријума  и  мерила  за  избор
економски најповољније понуде датих у тачки 14. УПУТСТВА ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у
конкурсној документацији, на следећи начин:

Стана Михајловић – Предузетник, СТР „МИХАЈЛОВИЋ“,
Доња Мутница, Бранка Крсмановића бр. 11.  

Број 
бодова

Висина понуђене цене (без ПДВ) 29.685.450,00 динара 80
Рок плаћања 30 дана 10
Гаранција периода непроменљивости цена 365 дана 10
Укупан број бодова: 100

Наручилац  је  изабрао  понуђача  Стана  Михајловић  –  Предузетник, СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“,  Доња
Мутница, Бранка Крсмановића бр. 11 , будући да је дао 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 10 дана од дана објављивања одлуке.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити
уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

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


