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 108. Закона о јавним набавкама( Сл.гласник бр. 124/2012) и
извештаја комисије за јавну набавку бр 2488 директор доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
СБР „Гејзер“ Сијаринска Бања, као наручилац, у поступку јавне набавке бр 45.2
додељује уговор о јавној набавци храна и намирнице на основу извештаја Комисије за
јавну набавку.
За наведену јавну набавку наручилац је 23.11.2016. објавио обавештење о
покретању преговарачког поступка на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници .
До истека рока на адресу наручилаца пристигло је три понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија је приступила преговорима. После
којих је иѕвршила стручну оцену понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени Комисија је констатовала следеће:
1.Врста предмета јавне набавке: добра
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: НАБАВКА ХРАНЕ И НАМИРНИЦА ЗА 2016. годину
Редни број јавне набавке: 45-2/2016 , из плана 1.1.2
Износ планираних средстава: 3.050.000,00
Подаци о апропријацији, односно финансијском плану за 2016.годину
Разлог за примену преговарачког поступка: У отвореном поступку није било понуда.
3.Основни подаци о понудама:
Бр. под којим је
понуда заведена

Бр.
партије

Назив/име
понуђача

Понуђена цена
По партијама

Рок испоруке

Рок важења
понуде

24 часа
2468

1.5.6

ТР Спин мини
маркет
Пиб 100330491

60 дана

I
730.143,30
II 304.500,00
III 1.154.419,51

4.Начин примене методологије доделе пондера
1. елемент критеријума понуђена цена
број пондера 70
2.елемент критеријума рок испоруке
број пондера 30
Укупно
100 пондера
Оцесивање понуда по датим елементима врши се на следећи начин
Цена:
Понуда са најнижом ценом добија максималних 70 бодова,
Цена(најнижа)
Остале понуде: ------------------------------------------- x 70
Понуђена цена
Рок испоруке: 0-24 часа 30 бодова 25-48 часа 15 бодова 49 сати и више 0 бодова.
Партија 1
Прегледом приспелих понуда утврђено је да за партију бр. 1 млеко и млечни производи пристигла
само једена понуда, од стране понуђача Спин мини маркет. Оценом понуде утврђено је да је понуда
прихватљива и предлаже се потписивање уговора. Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ
подизвођача.
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а је 730.143,30 динара.
Процењена вредност 1.300.000,00.
Партија 5
За партију 5 конзумна јаја пристигла је само једена понуда, од стране понуђача Спин мини маркет.
Оценом понуде утврђено је да је понуда прихватљива и предлаже се потписивање уговора.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а је 304.500,00.
Процењена вредност 350.000,00
Партија 6
За партију 6 зачини и остало, пристигла je само једна понуда, од стране понуђача Спин мини
маркет. Оценом понуде утврђено је да је понуда прихватљива и предлаже се потписивање уговора.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. У понуди постоји грешка код
појединачне вредности уља 5/1 где је уместо 545,5 наведен износ 5045,4. Након примене дате цене,
вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а је 1.154.419,51. динара.
Процењена вредност је 1.400.000,00.
В.Д. Директор
__________________________
др Петар Јоргаћевић, физијатар

