СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
Телефон директора 016/ 895-153
Рецепција хотела
016/895-128, 895-126, 895-152
Рачуноводство
016/ 895 -151
Текући рачун
840-427667-49, 840-427661-67
ПИБ: 101465084; Матични број: 07207883
На основу члана 105. Закона о јавним набавкама( „Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015, и 68/2015) службеник за јавне набавке саставља:

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.Врста предмета јавне набавке: добра
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: НАБАВКА АЛКОХОЛНИХ И БЕЗАЛКОХОНИХ ПИЋА
ЗА 2018. годину
Редни број јавне набавке: 4-1/2018
Износ планираних средстава: 2.530.000,00
Процењена вредност јавне набавке је 2.530.000,00
Партија 1. 1.120.000,00
Партија 2. 1.410.000,00
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Подаци о апропријацији, односно финансијском плану за 2018.годину.
У финансијском плану постоје предвиђена средства за дату набавку.
3.Основни подаци о понудама:
а)
Бр. под
којим је
понуда
заведена

Назив/име
понуђача

2116//2018

СПИН мини
маркет
Јужноморавских
бригада 207

Понуђена цена

Партија 1.
958.512,00
Партија 2
1.361.456.00

Рок
плаћања

Рок
важења
понуде(
дана)

Рок испоруке

60

60

24 часа

60

60

24 часа

б) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: Нема одбијених понуда.

4.
Партија 1
Прегледом приспелих понуда утврђено је да за партију бр. 1 Пиво ОРН 15961000
пристигла само једна понуда од стране понуђача ТР Спин минимаркет из Лесковца.
Оценом понуде утврђено је да у понуди понуђача Спин мини маркет постоји грешка у
множењу појединачне цене и потребне количине добара. У делу укупна вредност за
партију бр. 1 понуђач је уписао износ од 381.102,00 динара, након прерачунавања
укупне вредности која износи 958.512,00 динара, комисија је од понуђача захтевала да
потврди исправке и да се сложи са истим. Како се понуђач сложио са исправкма
Комисија за јавну набавку предлаже потписивање уговора са понуђачем Спин мини
маркет. Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. Вредност
уговора о јавној набавци без ПДВ-а је 958.512,00 динара, односно 1.150.214,00 динара
са ПДВ-ом.
Партија 2
Прегледом приспелих понуда утврђено је да за партију бр. 2 Алкохолна пића,
безалкохолна пића, вода ОРН 15931100,15931200,15911200,15980000 пристигла
једна понуда од стране понуђача ТР Спин минимаркет из Лесковца. При стручној
оцени утврђено је да је понуђач Спин мини маркет доставио понуду у којој је
уписана укупна вредност у износу од 1.365.957,80 динара. Прерачуном је утврђено да
укупна вредност износи 1.361.456,00 динара. Како се понуђач сложио са исправкма
Комисија за јавну набавку предлаже потписивање уговора са понуђачем Спин мини
маркет.
На страни 10 и 11 конкурсне документације предвиђено је достављање изјаве као
доказ испуњености обавезних и додатних услова. И један и други понуђач су
доставили изјаве. Па сходно томе комисија није тражила додатна објашњења а ни
накнадно достављање доказа(на основу члана 79 став 3.
Из свега напред наведеног комисија предлаже закључивање уговора са понуђачем
Спин мини маркет из Лесковца, за партију под ред. бр.1 и партију под ред. бр.2.

Комисија за јавну набавку
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