СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
ул. Краља Милана 16
ПИБ:
101465084
Tелефон директора 016/895-153
М.број:07207883
Рецепција хотела 016/895-128
mail : office@gejzer.rs ; zsrgejzer@ptt.rs ; www.gejzer.rs
Број: 803/16
Датум: 09.05.2016.године
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 09.04.2016.године, директор,
доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања ,као наручилац, у поступку
јавне набавке бр. 20, Уговор о јавној набавци - робе за даљу продају,

набавка сладоледа и замрзнутог поврћа
ЈН број 20/16
Образложење

Наручилац је дана 19.04.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале

робе за даљу продају,
набавка сладоледа и замрзнутог поврћа

врдности бр. 661/16 за јавну набавку

ЈН број 20/16
За наведену јавну набавку наручилац је дана 22.04.2016 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 6 понуда .
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. 802/16 од 09.04.2016 године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1.

Врста предмета јавне набавке: добра

2.

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: набавка

робе за даљу продају, набавка сладоледа и
замрзнутог поврћа
ЈН број 20/16

Редни број јавне набавке: 20/2016
Износ планираних средстава за јавну набавку: 1.600.000,00динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: за 2016.годину
3.

а) Основни подаци о понуђачима и понудама:

партија

Број под
којим је
понуда
заведена

Фриком д.о.о

1

545/16

04.05.2016.год у 11:00

Фриком д.о.о

4

545/16

04.05.2016.год у 11:00

Гранде адриатик фоод

2

772/16

05.05.2016.год у 10:00

Гранде адриатик фоод

4

773/16

05.05.2016.год у 10:00

СТР „МН“
СТР „МН“

3
4

786/16
786/16

06.05.2016.год у 10:45
06.05.2016.год у 10:45

Назив/име понуђача

Датум и час пријема
понуде

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

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

/

/

/

4.

Начин примене методологије

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена
Партија 1
Прегледом приспелих понуда утврђено је да за партију бр. 1 приспела једна понуда и то
понуђача Фриком д.о.о.
Оценом понуде утврђено је да је понуда прихватљива и предлаже се потписивање уговора.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 550.000,00
Партија 2
Прегледом приспелих понуда утврђено је да за партију бр. 2 приспела једна понуда и то
понуђача Гранде адриатик фоод. Оценом понуде утврђено је да је понуда прихватљива и
предлаже се потписивање уговора.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 500.000,00

Партија 3
Прегледом приспелих понуда утврђено је да за партију бр. 3 приспела једна понуда и то
понуђача СТР „МН“.
Оценом понуде утврђено је да је понуда прихватљива и предлаже се потписивање уговора.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 400.000,00
Партија 4
Прегледом приспелих понуда утврђено је да за партију бр. 4 приспело три понуде и то
понуђача Фриком д.о.о., Гранде адриатик фоод, СТР „МН“.
Оценом понуда утврђено је да је понуда Фриком д.о.о ценовно нај повољнија и предлаже се
потписивање уговора.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 150.000,00
Директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке 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

