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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 бr.491/2017 директор доноси:

ОДЛУКУ
O додели уговора

СБР „Гејзер“ Сијаринска Бања, као наручилац, у поступку јавне набавке бр
3/2017 доноси одлуку о додели уговора о јавној набавци услуга превоза радника на
посао и са посла на основу извештаја Комисије за јавну набавку бр._________
За наведену јавну набавку наручилац је 28.02.2017. објавио позив на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници .
До истека рока на адресу наручилаца пристигло је две понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени Комисија је констатовала следеће:
1.Врста предмета јавне набавке: услуга
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА РАДНИКА ЗА 2017.
годину
Редни број јавне набавке: 3/2017 , из плана 1.2.2.
Износ планираних средстава: 3.850.000,00
Подаци о апропријацији, односно финансијском плану за 2017.годину
Средства су предвиђена планом за 2017.годину.

3.Основни подаци о понудама:
Бр. под
којим је
понуда
заведена
4252017

4242017

Назив/име
понуђача

Понуђена
цена

Старост
возила

Рок
важења
понуде

Уочени недостаци

Југотранс
Д.О.О
Бобиште

198.300,00
динара

1.2001
2.2002
3.2003
4.2003
1. 2004
2.1997
3.1993

45 дана

Недостаје мишљење банке или
друге специјализоване институције

365
дана

Нема недостатака

Мија Д.о.о
Негосавље

187.660,00
динара

б) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив име
понуђача чија је
понуда одбијена
Југотранс Д.О.О
Бобиште

Разлози одбијања
понуде

Старост
возила

Понуђена
цена

Није доказао
додатни услов

1.2001
2.2002
3.2003
4.2003

198.300,00
динара

4.Начин примене методологије доделе пондера
1. елемент критеријума понуђена цена
број пондера 90
2.елемент критеријума старост возила
број пондера 10
Укупно
100 пондера
Оцењивање понуда по датим елементима врши се на следећи начин
Цена:
Понуда са најнижом ценом добија максималних 90 бодова,
Цена(најнижа)
Остале понуде: ------------------------------------------- x 90
Понуђена цена

Старост возила
Просечна старост возила до-15 година 10 пондера;
Просечна старост возила од 16-20 година 5 пондера;
Просечна старост од 21 годину и више 0 пондера.
Просечна старост утврђује се израчунавањем аритметичке средине старости возила,
наведених у конкурсној документацији у оквиру техничког капацитета сабирањем
старости свих возила и дељењем са бројем 3(број возила)
Број пондера понуђача Мија доо:
- Цена 90 пондера,

- Старост возила (13 + 20+14)/3 = 15,666 je 5 пондера
- Укупно 95 пондера.
Образложење:
При вршењу стручне оцене утврђено је да понуђач Југотранс д.о.о није поднео
потпуну докуметацију, није доставио извештај о бонитету а ни биланс стања и успеха са
мишљењем или исказом банака или других специјализованих институција, тачније
доставио је билансе стања и успеха без мишљења. Како је конкурсном документацијом
тражена достава датих извештаја понуда се одбија јер понуђач није доказао додатне
услове ( чл. 106. став 1тачка 2 ).
Дана 20.03.2017. наручилац СБР „Гејзер“ донео је одлуку додели уговора понуђачу
МИЈА д.о.о. из Негосавља. На дату одлуку дана 24.03.2017. године понуђач Југотранс
д.о.о. подено је захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиу права у
поступцима јавних набавки. На наведени захтев наручилац је дана 28.03.2017.г. доставио
одговор републичкој комисији.
Републичка комисија је донела решење којим је наручиоцу наложила да поново
изврши стручну оцену уз предходно прибављање доказа од понуђача Мија д.о.о. којим ће
он на јасан и недвосмислен начин доказати да је возило LE063PZ наведенo у
документацији регистрованo. Понуђач је доставио фотографију налепнице за аутобус LE
063-PZ као и копију потврде о техничкој исправности возила, копију налепнице аутобуса
LE063-RD и LE026-CP. Према закону о безбедности саобраћаја ако је возило
регистровано подразумева се да је технички исправно. Самим тим понуђач је доказао да
испуњава услове предвиђене конкурсном документацијом па Комисија предлаже
потписивање уговара са Мија доо.

Директор је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео одлуку о потписивању
уговора са Мија доо.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети
захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Доставити:
- На Портал ЈН
- За документацију

В.Д. директор
____________________
др Петар Јоргаћевић, физијатар

