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. И 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број
124/2012, 14/2015, 68/2015) и Извештаја о стручној оцени бр. ___________од
___________год.
директор доноси:

Одлуку
о додели уговора
Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска Бања, као наручилац у
поступку јавне набавке бр. 19/2017, додељује уговор
Образложење
Наручилац је дана 27.11.2017г. донео одлуку о покретању поступака набавке
бр.19/2017, за набавку добра храна и намирнице.
Након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке у извештају је
констатовалa следеће:
1.Врста предмета јавне набавке: добра
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: НАБАВКА ХРАНЕ И НАМИРНИЦА ЗА 2017. годину
Редни број јавне набавке: 19/2017
Износ планираних средстава: 12.700.000,00
партија 1 – Млеко и млечни производи 1.300.000,00
партија 2 – Месо и месне прерађевине 6.500.000,00
партија 3 – Хлеб и пецива 1.000.000,00
партија 4 – Воће и поврће 1.500.000,00
партија 5 - конзумна јаја 350.000,00
партија 6 - Зачини и остало 2.050.000,00
Подаци о апропријацији, односно финансијском плану за 2018.годину,
У Финансијском плану постоје средства планирана за дату набавку.
3.Основни подаци о понудама:
а)
Бр. под
којим је
понуда
заведена

Бр.
партије

Назив/име
понуђача

Понуђена цена

Рок
испо
руке

Рок
важења
понуде

Број
пондера

Уочени
недостаци

2

ТР Месокоимбинат

6840400,00

24

60

94,78

5

ТР Месокомбинат

276000,00

24

60

100

2

Браћа Ђокић доо
Лесковац

6331098,00

24

60

100

Рок плаћања
прецртан па
написано 45
Рок плаћања
прецртан па
написано 45
Документација
на први поглед

2186

2186
2190

2195

2

Даком доо Мрамор

6563100,00

24

90

97.52

2196

3

Дон дон доо

822360,00

24

60

100

4

Јужна пруга доо
Печењевце

1419100,00

24

31

91,34

1

Спин мини маркет

1087193,00

60

70

3

Спин мини маркет

854820,00

60

67,34

4

Спин мини маркет

1243550,00

60

70

2197

2198
2198
2198
5

Спин мини маркет

300000,00

60

64,4

2198
2198

6

Спин мини маркет

1720013,00

60

70

2199

6

Моравка ПРО ДОО

1787833,00

60

82,34

2191

4

Цветановић Живанка

-

48

0

исправна
Документација
на први поглед
исправна
Документација
на први поглед
исправна
Документација
на први поглед
исправна
Недостаје рок
испоруке
Недостаје рок
испоруке
Недостаје рок
испоруке
Недостаје рок
испоруке
Недостаје рок
испоруке
Није оверена
изјава о
испуњеносњти
додатних услова
Непотпуна
документација
нема понуде

б) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Назив име понуђача чија
је понуда одбијена
ТР Месокоимбинат партија 2

Даком доо Мрамор партија 2

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

број пондера нижи у
односу на економски
најповољнију понуду
број пондера нижи у
односу на економски
најповољнију понуду

6840400,00

Спин мини маркет партија 3

Спин мини маркет патртија 4

Спин мини маркет партија 5

Спин мини маркет партија 6

Цветановић Живанка

6563100,00

854820,00

број пондера нижи у
односу на економски
најповољнију понуду
број пондера нижи у
односу на економски
најповољнију понуду
број пондера нижи у
односу на економски
најповољнију понуду
број пондера нижи у
односу на економски
најповољнију понуду
Понуда није достављена,
у коверти је примедба

1243550,00

300000,00

1720013,00

/

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 је за партију бр. 1 млеко и млечни
производи достављена само једна понуда од стране понуђача Спин минимаркет.
Како у датој понуди недостаје рок испоруке за оцењивање понуде узета је у обзир
само цена на основу које је додељен бр. пондера. Комисија предлажа
потписивање уговора са понуђачем уз предходно достављање рока испоруке од
стране датог понуђача.Вредност уговора о јавној набавци је 1.087.193,00.

Партија 2
За партију бр. 2 месо и месне прерађевине пристигло је три понуда од стране
понуђача Браћа Ђокић Лесковац, ТР Месокоимбинат и Даком доо Мрамор.
Оценом понуде утврђено је да је понуда понуђача Браћа Ђокић из Лесковца
прихватљива и економски најповољнија па се предлаже потписивање уговора.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. Вредност уговора
о јавној набавци без ПДВ-а је 6.331.098,00 динара.
Партија 3
За партију бр. 3 хлеб и пецива пристигле су две понуде од стране понуђача Дон
дон д.о.о. и понуђача Спин минимаркет. Понуђач Спин минимаркет није у понуди
унео рок испоруке, па му је број пондера додељен на основу цене, Понуда
понуђача Дон Дон д.о.о економски је повољнија. Оценом понуде утврђено је да је
понуда прихватљива и предлаже се потписивање уговора, са понуђачем Дон дон
д.о.о.Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а је 822360,00 динара.
Партија 4
За партију 4 воће и поврће пристигле су две понуде од стране понуђача Јужна
Пруга доо из Печењевца и понуђача Спин минимаркет из Лесковца Понуђач Спин
минимаркет није у понуди унео рок испоруке, па му је број пондера додељен на
основу цене. Предлаже се потписивање уговора са понуђачем Јужна Пруга доо, из
Печењевца. Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а је 1419100,00.
Партија 5
За партију 5 конзумна јаја достављене су две понуде, од стране понуђача Спин
минимаркет и ТР Месокомбинат. Понуђач Спин минимаркет није у понуди унео
рок испоруке, па му је број пондера додељен на основу цене. Предлаже се
потписивање уговора са понуђачем ТР Месокомбинат, као економски
најповољнијом понудом. Вредност уговора без ПДВ-а је 276000,00.

Партија 6
За партију 6 зачини и остало, достављене су две понуде, од стране понуђача
Моравка про и спин минимаркет. У понуди понуђача Моравка про изјава о
испуњеносњти додатних услова није била потписана и оверена. Након отварања
понуда дати понуђач је доставио оверену изјаву. Како се овером датог документа
сама понуда није мењала и није утицала на број пондера, као и чињенице да је
сама понуда садржала друге доказе којим се ова изјава поткрепљује( особа за
контакт, уговор о закупу возила, референц листа..) комисија сматра да понуду не
треба одбити, као непотпуну. Понуђач Спин минимаркет није у понуди унео рок
испоруке, па му је број пондера додељен на основу цене. Предлаже се
потписивање уговора са понуђачем Моравка про из Лескова. Вредност уговора
без ПДВ-а је 1787833,00.
Директор је прихватио предлог комисије.
В.Д. директора
________________________
др Петар Јоргаћевић, физијатар

