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 Болница у Батајници била је 20 одсто скупља него што је председник Србије
Александар Вучић тврдио, пише дневни лист "Данас" позивајући се на доступна
документа о изградњи ковид болнице.

  

Како “Данас” наводи, Министарство одбране крије податке о изградњи две ковид
болнице у Батајници и Крушевцу, а све што је могуће добити је информација да су
уговори о том послу објављени на Порталу јавних набавки.

  

У тим документима, међутим, нема одговора на питања о цени болница, али има неких
занимљивих информација. Тако су, на пример, без јавног позива у оба случаја преговори
вођени са два понуђача. Посао је у оба случаја добила група коју је предводио
београдски Термомонт заједно са Теминг електротехнолоџи из Ниша и предузетником
Сашом Милосављевићем из Крушевца.

  

Битку за посао, после два круга преговора и због цене која је била 5.000 динара виша,
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изгубили су нишки Пут инжењеринг и група на чијем је челу био Баувасен (Бауwасен) из
Лазаревца. Прецизно је наведено да је првобитна цена за Батајницу 2.773.750.000
динара, односно са ДПВ-ом 3,33 милијарде или 28,2 милиона евра.

  

Фото: Горан Срданов/Нова.рс

  

Међутим, тај основни уговор је 21. децембра прошле године, када су пацијенти већ
увелико попуњавали болницу, увећан за 453,6 милиона динара, па је коначна цена 3,23
милијарде динара, односно 3,87 милијарди са ПДВ-ом или 32,8 милиона евра. Уговор за
крушевачку болницу тежак је 1.383.495.000 динара, са ПДВ-ом 1,66 милијарди или 14
милиона евра.

  

Према овим подацима, болница у Батајници, без трошкова локације, јер је изграђена у
војном комплексу  “Земун економија” коштала је нешто више од 1.400 евра по квадрату.
“Данас” подсећа да је председник Александар Вучић тврдио да је цена по квадрату ове
болнице била 1.170 евра, што значи да је болница била скупља 20 одсто него што је он
уверавао јавност.

  (Данас-НоваС)  
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