СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
ул. Краља Милана 16
ПИБ:
Tелефон директора 016/895-153
М.број:
Рецепција хотела 016/895-128
маил: office@gejzer.rs ; zsrgejzer@ptt.rs ; www.gejzer.rs

101465084
07207883

Број одлуке: 94/16
Датум: 18.01.2016.године
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени број 93/16 од 18.01.2016.године,
директор, доноси:

ОДЛУКУ
о обустави поступка
Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, као наручилац, у поступку
набавке бр. 03/2016,
Образложење
Наручилац је дана 13.01.2016. године донео одлуку о покретању поступка набавке бр. 03/2016,
за набавку услуга израде софтвера.
Након спроведеног отварања понуда службеник за јавне набавке је приступио стручној оцени
понуда и сачинио извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 93/16 од 18.01. 2016 године, службеник за јавне
набавке је констатовала следеће:

1. Врста предмета набавке: услуга
2. Подаци о набавци:
Предмет набавке: услуга израде софтвера
Редни број набавке: 03/2016
Износ планираних средстава за набавку: 500.000,00 дин без ПДВ.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: фин.план за 2016.год
Процењена вредност набавке (без ПДВ-а): 500.000,00 дин
3. Разлози и околности које оправдавају примену поступка набавке : Набавка се спроводи на
основу закона о јавним набавкама а на основу члана 39.2 закона

4. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Цена
Назив/име понуђача

ПИБ

Одржавање
Софтвер

Инсталирање
Укупно

12 месеци

По радном
месту

/

25.000,00

35.000,00

650.000,00

/

27.000,00

37.000,00

694.000,00

104822899 520.000,00

/

/

520.000,00

PRONEC d.o.o.
100616373 785.000,00
ZTR ENTERCOM 102921839 650.000,00

/

/

785.000,00

/

/

650.000,00

Heliant d.o.o.
100869516

DAN SISTEM
DOO „Infodata
group“

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Број радних места на којима је потребно инсталирати софтвер је 10

5. Назив/име понуђача коме се додељује уговор:
Службеник за јавне набавке , после стручне оцене понуда, констатује да су све пристигле
понуде ценовно неприхватљиве јер премашују планирана сретства за реализацију ове набавке .
На основу закона о јавним набавкама максимална дозвољена вредност набавке на годишњем
нивоу на основу члана 39.2 је 500.000,00динара без ПДВ-а

Директор је прихватио предлог службеника за јавне набавке о избору најповољније понуде, и
донео одлуку о обустави поступка као у изреци ове одлуке.

Надлежни орган наручиоца
____________________________

