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 („Службени гласник РС“, бр
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 22.09.2016.
године, директор доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, као наручилац, у
поступку јавне набавке бр. 38/2016, Уговор о јавној набавци-Услуге превоза радника
на посао и са посла, додељује понуђачу: Мија д.о.о. Негосавље.

Образложење
Наручилац је дана19 08.2016.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности бр.1660/2016 за јавну набавку УСЛУГА ПРЕВОЗА РАДНИКА НА
ПОСАО И СА ПОСЛА.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 01.09.2016.године објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 2 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 1950 од 27.09.2016.г. Комисија за јавну
набавку констатује следеће:
1.Врста предмета јавне набавке: услуге
2.Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: Услуге превоза радника,
Број набавке из плана набавки: 1.2.1
Редни број набавке: ЈН 38/2016
Износ планираних средстава за јавну набавку 4.000.000,00
Средства су предвиђена финансијским планом за 2016.годину.
3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Број под
којим је
понуда
заведена

Датум и час пријема
понуде

Југотранс д.о.о.

1890/2016

20.09.2016.год. у 11:30

Мија д.о.о.

1891/2016

20.09.2016.год. у 11:45

Назив/име понуђача

б) Називи односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена

Разлози одбијања
Понуђена цена
понуде
Понуђач није доставио
Југотранс д.о.о.
тражено средство
211.600,00
обезбеђења
Прегледом приспелих понуда утврђено је да је за дату набавку пристигло две понуде,
наведене у поглављу 3 а), и да понуда пристигла од стране понуђа Југотранс д.о.о. мора бити
одбијена јер има битан недостатак – недостаје меница за озбиљност понуде.
4. Начин примене методологије доделе пондера:
1.елемент критеријума понуђена цена
број пондера 40
2.елемент критеријума старост возила
број пондера 30
3.елемент критеријума број седишта у аутобусу број пондера 30
Укупан број пондера
до
100
Оцењивање понуда по датим елементима врши се на следећи начин:

Најнижа понуђена цена 40 пондера.
Број пондера за цене из осталих понуда израчунава се према формули
БП= (40*Мин. Цена)/цена (Број пондера једнако четрдесет пута минимална цена из
понудa подељено са цена из понуде);
Старост возила
Просечна старост возила до-15 година 30 пондера;
Просечна старост возила од 16-20 година 20 пондера;
Просечна старост возила од 21-25 година 10 пондера;

Просечна старост од 26 година 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 места у аутобусу(комбију)
40 и више седишта 30 пондера
29-39 седишта 15 пондера,
28 и мање седишта 0 пондера,
Број места у аутобусу утврђује се израчунавањем аритметичке средине броја
седишта возила наведених у конкурсној документацији.
Комисија је после детаљног прегледа документације утврдила да понуђач Мија д.о.о., чија
је понуда једина оцењена као прихватљива остварује следећи број бодова:
Цена: 205.680,00
Старост возила: 32 године
Број седишта у аутобусу: 54
Укупно

40
0
30
70

пондера
пондера
пондера
пондера

Комисија након стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:
Мија д.о.о., Негосасвље – Медвеђа матични број 20770422, пиб 107261511
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а 2.468.160,00.
Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом 2.714.976,00
Директор је прихватио предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније понуде, и
донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев
за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Надлежни орган наручиоца
__________________________
Доставити:
- Објавити на Порталу јавних набавки
- За документацију

