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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 бр________ директор доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
СБР „Гејзер“ Сијаринска Бања, као наручилац, у поступку јавне набавке бр 45
додељује уговор о јавној набавци храна и намирнице на основу извештаја Комисије
за јавну набавку.
За наведену јавну набавку наручилац је 04.11.2016. објавио позив на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници .
До истека рока на адресу наручилаца пристигло је четири понуда.
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: добра
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: НАБАВКА ХРАНЕ И НАМИРНИЦА ЗА 2016. годину
Редни број јавне набавке: 45/2016
Износ планираних средстава: 12.700.000,00
Подаци о апропријацији, односно финансијском плану за 2016.годину
3.Основни подаци о понудама:
а)
Бр. под
којим је
понуда
заведена

Бр.
парти
је

Назив/име
понуђача

Понуђена цена

Рок
испо
руке

Рок
важења
понуде

2235
4.11.2016

2

Браћа Ђокић доо
Лесковац

6.485.300,00
Без ПДВ

24
часа

60 дана

2233
4.11.2016

3

Дон Дон д.о.о Београд

761.572,00

24
часа

60 дана

2226
4.11.2016

4

945.900,00

24
часа

45 дана

2230
4.11.2016

4

Регистровано
пољопривредно
газдинствоЦветковић
Живанка
Јужна Пруга ДОО
Печењевце

1.122.000,00

24
часа

31 дан

пднпснп имена ппнуђача чије су ппнуде пдбијене и разлпзи за оихпвп пдбијаое:

Назив име ппнуђача чија је
ппнуда пдбијена
Цветкпвић Живанка

Разлпзи пдбијаоа ппнуде

Ппнуђена цена

Ппљппривреднп газдинствп
не прпизвпди јужнп впће

945.900,00

4.Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера
1. елемент критеријума ппнуђена цена
брпј ппндера 70
2.елемент критеријума рпк исппруке
брпј ппндера 30
Укупнп

100 ппндера

Оцесиваое ппнуда пп датим елементима врши се на следећи начин
Цена:
Ппнуда са најнижпм ценпм дпбија максималних 70 бпдпва,
Цена(најнижа)
Остале ппнуде: ------------------------------------------- x 70
Ппнуђена цена
Рок испоруке:
0-24 часа 30 бодова
25-48 часа 15 бодова
49 сати и више 0 бодова.

Партија 1

б)
Назив,

Прегледпм приспелих ппнуда утврђенп је да за партију бр. 1 млекп и млечни прпизвпди
нема дпстављених ппнуда. Кпмисија предлаже ппкретаое прегпварачкпг ппступка уз
дпстављаое ппзива ппнуђачима кпји мпгу да исппруче дате прпизвпде.
Партија 2
За партију бр. 2 месп и месне прерађевине пристигла је самп једна ппнуда пд стране
ппнуђача Браћа Ђпкић Лескпвац.
Оценпм ппнуде утврђенп је да је ппнуда прихватљива и предлаже се пптписиваое
угпвпра. Изабрани ппнуђач не извршава набавку уз ппмпћ ппдизвпђача.
Вреднпст угпвпра п јавнпј набавци без ПДВ-а је 6.485.300,00 динара.
Партија 3
За партију бр. 3 хлеб и пецива пристигла је самп једна ппнуда пд стране ппнуђача Дпн дпн
д.п.п.
Оценпм ппнуде утврђенп је да је ппнуда прихватљива и предлаже се пптписиваое
угпвпра. Изабрани ппнуђач не извршава набавку уз ппмпћ ппдизвпђача.
Вреднпст угпвпра п јавнпј набавци без ПДВ-а је 761.572,00 динара.
Партија 4
За партију 4 впће и ппврће пристигле су две ппнуде пд стране Ппљппривреднпг газдинства
Цветкпвић Живанке из Бпшоаца, и ппнуђача Јужна Пруга дпп из Печеоевца.
Ппнуђачу Цветкпвић Живанки затражене су дпдатне инфпрмације везанп за исппруку
јужнпг впћа кпје се у партији налази. С пбзирпм на чиоеницу да је ппнуда ппднета
сампсталнп не ппстпји закпнски пснпв пп кпме би дате намирнице мпгап да исппручује.
Предлаже се пптписиваое угпвпра са ппнуђачем Јужна Пруга дпп, из Печеоевца.
Партија 5
За партију 5 кпнзумна јаја нема дпстављених ппнуда. Кпмисија предлаже ппкретаое
прегпварачкпг ппступка уз дпстављаое ппзива ппнуђачима кпји мпгу да исппруче дате
прпизвпде.
Партија 6
За партију 6 зачини и псталп, нема дпстављених ппнуда. Кпмисија предлаже ппкретаое
прегпварачкпг ппступка уз дпстављаое ппзива ппнуђачима кпји мпгу да исппруче дате
прпизвпде.
Директпр је прихватип предлпг Кпмисије за јавну набавку п избпру најппвпљније ппнуде, и
дпнеп пдлуку п дпдели угпвпра кап у изреци пве пдлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пве пдлуке ппнуђач мпже ппднети захтев за
заштиту права у рпку пд десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних
набавки.
Доставити:
В.Д. директор
- На Ппртал ЈН
____________________
- За дпкументацију
др Петар Јпргаћевић, физијатар

