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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._______ директор доноси:

ОДЛУКУ
O додели уговора

СБР „Гејзер“ Сијаринска Бања, као наручилац, у поступку јавне набавке бр
2/2018 доноси одлуку о додели уговора о јавној набавци услуга превоза радника на
посао и са посла на основу извештаја Комисије за јавну набавку.
За наведену јавну набавку наручилац је 08.06.2018. 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 сачинилаизвештај 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 2018.
годину
Редни број јавне набавке: 2/2018
Износ планираних средстава: 3.850.000,00
Подаци о апропријацији, односно финансијском плану за 2018.годину
Средства су предвиђена планом за 2018.годину.

3.Основни подаци о понудама:

Бр. под
којим је
понуда
заведена
1049/20
18

10502018

Назив/име
понуђача

Понуђена
цена

Рок
важења
понуде

Југотранс
Д.О.О
Бобиште

195.610,00
динара

90 дана

45

Документација исправна

180
дана

45

Документација исправна

Мија Д.о.о
Негосавље

236.320,00
динара

Рок
плаћања

Уочени недостаци

б) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Назив име понуђача чија је
понуда одбијена
Мија Д.о.о
Негосавље

Разлози одбијања
понуде
Цена виша у однсоу на
другог понуђача

Понуђена цена

236.320,00
динара

4.Критеријум: Најнижа понуђена цена.
Оценом понуде утврђено је да је понуда прихватљива и предлаже се потписивање уговора
са понуђачем Југотранс доо из Бобишта.
Директор је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео одлуку о потписивању
уговора са Југотранс 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
__________ ____________________
Прим. др Зоран Раденковић, физијатар

