Наручилац

Општа болница ''др Алекса Савић''

Адреса

Пасјачка бр.2

Место

Прокупље

Број одлуке

305

Датум

21.05.2019.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), Директор ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац је дана 10.05.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале ведности бр.280, за набавку добара медицинских гасова за потребе ОБ ''др Алекса
Савић'' Прокупље.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу
УЈН, као и на свом званичном сајту.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 304 од 21.05.2019. године, Комисија за јавну
набавку је констатовала следећe:
1) Предмет јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара –
МЕДИЦИНСКИ ГАСOВИ за 2019.год.
2) Процењена вредност јавне набавке :
-

1.000.000,00 динара без ПДВ-а

3) Основни подаци о понуђачима :
1. ''MESSER TEHNOGAS'' A.Д. Београд
Бањички пут бр. 62, 11000 Београд
МБ : 07011458
ПИБ : 100002942
Директор : Ђорђе Савић

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда :
/
5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење –
начин на који је утврђена та цена:
/
6) Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за оцену понуда :
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У случају да два или више понуђача имају исти број пондера на ранг листи:
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће дати понуђачу који је
први доставио понуду, тј. чија је понуда прва примљена од стране наручиоца.
''MESSER TEHNOGAS'' A.Д. Београд- 966.484,80 дин без ПДВ-а
7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:
Понуђачу ''MESSER TEHNOGAS'' A.Д. Београд

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.
ДИРЕКТОР
_______________
др Сњежана Арсић

