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. 15/2017, додељује уговор
Образложење
Наручилац је дана 21.12.2017г. донео одлуку о покретању поступака набавке
бр.20/2017, за набавку добра медицинских апарата.
Након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке у извештају је
констатовалa следеће:
1.В рста предмета набавке: добро
2. Подаци о набавци
Предмет набавке: медицински апарати:
1) Апарат за магнетну терапију за физикалну терапију 1комад;
2) Апарат за ласерску терапију за физикалну терапију 1 комад;
3 Апарат за средњефреквентну струјну терапију за физикалну терапију 1комад)
4) Апарат за вакуумску терапију 1комад;
5) Апарат за струјну терапију и електро-стимулације 1комад.
ОРН 33150000 Уређају за електротерапију и физикалну медицину.
Редни број набавке: 20/2017
Износ планираних средстава за набавку:1.000.000,00 без ПДВ-а бр. из плана 1.1.5
подаци о апропријацији у буџету, односно финансијски план за 2017.год.
Процењена вредност набавке 1.000.000,00 без ПДВ-а
3. Разлози које оправдавају примену поступка набавке: Набавка се спроводи на
основу закона о јавним набавкама на основу члана 39. закона.
4. Назив и име понуђача:
1) Проксима доо Моравска бр. 7 Чокот 18250 Ново Село Ниш,
2) Јена Медикал доо Јована Ристић 11 Ниш Медијана 18106,

Подаци о понудама
Бр. под
којим је
понуда
заведена

Назив/име
понуђача

Понуђена цена

Рок
плаћа
ња

45
2187

Проксима доо
Моравска бр. 7
Чокот 18250
Ново Село
Ниш

948.000,00

2215

Јена Медикал
доо
Јована ристић 11
Ниш Медијана
18106

575.040.00

50

Рок
важе
ња
пону
де(да
на)
35

50

Уочени недостаци

Нема недостатака

Према приложеним
каталозима уређаји не
испуњавају техничке
карактеристике тражене
у конкурсној
документацији

5) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: Јена медикал доо. Од понуђача Јена Медикал тражене су додатне
имформације у виду каталога како би доказали да испуњавају каратеристике тражене
у конкурсној документацији. Уместо каталога у мејлу су оспоравали трaжене
карактеристике у конкурсној документацији, а да то право нису искористили у
законом предвиђеном року.
Из свега напред наведенок комисја предлаже следеће:
6) Назив/име понуђача коме се додељује уговор : Комисија за јавне набавке после
стручне оцене понуда констатује да уговор треба доделити понуђачу: Проксима доо
Моравска бр. 7 Чокот 18250 Ново Село Ниш,
Директор је прихватио предлог комисије.
В.Д. директора
________________________
др Петар Јоргаћевић, физијатар

