
Специјална болница за рехабилитацију
                ''Гамзиград''
Бр. 1338
26.05.2020.год.
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.  857 од  15.03.2019. године Комисије  за  јавне  набавке,  В.Д.  директора
Специјалне болнице за рехабилитацију "Гамзиград" у Зајечару, Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, као
наручиоца, донео  је 26.05.2020. године

О Д Л У К У   О   ДОДЕЛИ   УГОВОРА
у редовном поступку јавне набавке мале вредности  добара – Медицински кисеоник бр. 1М за 2020.

годину

Специјална болница за рехабилитацију “Гамзиград” у Зајечару, Гамзиградска Бања, Бањски трг
12, као наручилац, у редовном поступку јавне набавке мале вредности бр. 1М за 2020. годину за набавку
добара - Медицински кисеоник изабрала је понуђача: „MESSER TEHNOGAS“ АD,  Београд, Бањички
пут 62,  чија је понуда  благовремена, одговарајућа,  прихватљива и најповољнија и са њим ће закључити
уговор о јавној набавци ових добара  – по цени од  1.903.104,40 динара  без ПДВ, односно  2.093.414,84
динара са ПДВ. 

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 14.05.2020. године на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца за јавну
набавку бр. 1М за 2020. годину у поступку јавне набавке мале вредности: Медицински кисеоник.
 Наручилац  је  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  добара  -  Медицински  кисеоник
благовремено примио понуду од једног понуђача: 1)  „MESSER TEHNOGAS“ АD,  Београд, Бањички пут
62,  који је дао исправну, одговарајућу и прихватљиву понуду. 

Комисија за јавне набавке је извршила оцену понуда на основу критеријума, најнижа понуђена
цена на следећи начин:  

Понуђач „ MESSER TEHNOGAS“ АD,  Београд, Бањички пут 62, је понудио следеће:
1) висина укупне понуђене цене: без ПДВ 1.903.104,40 динара и са ПДВ 2.093.414,84  динара;
2) рок плаћања: 60 дана по испостављању фактуре.
3) рок важења понуде: 35 дана од отварања понуда.
4) рок испоруке 2 данa од дана пријема налога купца за испоруку.

Наручилац је изабрао понуђача „ MESSER TEHNOGAS“ АD,  Београд, Бањички пут 62,  будући 
да је дао благовремену, одговарајућу, прихватљиву и понуду са најнижом ценом.  

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. Захтев се предаје наручиоцу, а
копија се истовремено доставља републичкој Комисији, 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


