
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 605/2019-Д-1/11
Датум: 28.11.2019. године
Београд, Теразије 51V

ТИ

На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије (Службени гласник РС" број
52/05), и члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14115 и 68/15), Савет
Агенције за енергетику Републике Србије на 74. редовној седници од 28.11.2019. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности број 9/2019
за набавку здравствених услуга

,. ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 9/2019 за набавку здравствених
услуга - систематског прегледа запослених и радно ангажованих у Агенцији за енергетику
Републике Србије групи понуђача: Дом здравља "Vizim" Београд-Стари град, са седиштем у
Београду, улица Кнез Милетина број 36, Заводу за лабораторијску дијагностику "Biomedica" из
Београда, улица Пожешка број 67А и Интернистичкој ординација "Rheuma Praxis" Зоран Анђелковић
ПР из Београда, улица Михаила Аврамовића број 1.

II. Ову одлуку У року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Агенције за енергетику Републике Србије: www.aers.rs.

Образложење
Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5IV, као Наручилац, донела

је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 9/2019 за набавку здравствених услуга
систематског прегледа запослених и радно ангажованих у Агенцији за енергетику Републике Србије (Одлука
Савета Агенције број: 605/2019-Д-1 од 17.10.2019. године).

За наведену набавку, дана 05.11.2019. године, објављен је позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца и достављен поштом на следеће адресе:

1. Дом здравља" Dr.Milutin Ivkovi6" Београд-Палилула, са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова
број 16;

2. Општа болница" BelMedic" Београд, са седиштем у Београду, улица Виктора Игоа број 1;

3. Здравствена установа" Медицински систем Београд" Београд, Завод за здравствену заштиту
радника, са седиштем у Београду, улица Милентија Поповића број бв:

4. Дом здравља "EUROMEDIC" Београд, са седиштем у Београду-Вождовац, улица Стефана
Првовенчаног број 32;



5. Завод за здравствену заштиту радника" Железнице Србије" Београд-Савски венац, са седиштем у
Београду, улица Савска број 23.

Рок за достављање понуда био је 18.11.2019. године до 12:00 часова.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и о
томе сачинила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда, број 60S/2019-Д-1 од 20.11.2019. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је набавка здравствених услуга систематског прегледа запослених и радно
ангажованих у Агенцији за енергетику Републике Србије.

2. Процењена вредност јавне набавке износи 840.000,00 динара без урачунатог пореза на додату
вредност.

3. Укупан број поднетих понуда - 3 (три) понуде.

Неблаговремених понуда није било.

4. Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи:

Табела l'
Редни број под којим је понуда Назив понуђач
заведена

605/2019-Д-1/4 Група понуђача:

Завод за здравствену заштиту "Гај" из Београда, као носилац посла

Општа болница "Аурора" из Београда, члан групе

Завод за здравствену заштиту радника .Жепезнице Србије" из
Београда, члан групе

Анђелија Радосављевић ПР Лабораторија за медицинску Биохемију
Aqualab 29 из Београда,члан групе

Марија Хавелка Ђуковић ПР Лабораторија из области Патохистологије
Aqualab 29 из Београда, члан групе

Гордана Дакић ПР Лабораторија за Микробиологију Aqualab 49 ,из
Београда, члан групе

605/2019-Д-1/5 Група понуђача:

Дом здравља .Виэим" из Београда, као носилац посла и

Завод за лабораторијску дијагностику "Biomedica" из Београда,члан
групе

Интернистичка ординација "Rheuma Praxis" Зоран Анђелковић ПР из
Београда, члан групе

605l2019-Д-1/6 Група понуђача:

Smart & Clever Д.О.о. из Београда, носилац посла
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Поликлиника Tectum Med Labor из Пожаревца, члан групе

ДЗ Еуромедик из Београда, члан групе

ОБ Еуромедик из Београда, члан групе

ЗУ Jugolab из Новог Сада, члан групе

5. У позиву за достављање понуда и конкурсној документацији наведено је да је критеријум за
оцењивање понуда .најнижа понуђена цена."

6. Након отварања понуде, Комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:

Понуда под редним бројем 1.

Група понуђача:

1. Завод за здравствену заштиту "Гај" из Београда, као носилац посла, улица Ђоке Војводића број 10а,
Матични број: 17919075; ПИБ: 111115276, као носилац посла

2. Општа болница .Аурора' из Београда, улица Вишеградска број 26, Матични број: 17748319;
ПИБ:106062109, члан групе;

3. Завод за здравствену заштиту радника .Железнице Србије" из Београда, улица Савска број 23,
Матични број: 07065191; ПИБ:100348642, члан групе;

4. Анђелија Радосављевић ПР Лабораторија за медицинску Биохемију Aqualab 29 из Београда,улица
Балканска број 29, коју заступа предузетник Анђелија Радосављевић, Матични број: 64719254;
ПИБ: 110194944, члан групе;

5. Марија Хавелка Ђуковић ПР Лабораторија из области Патохистологије Aqualab 29 из Београда,
улица Булевар Црвене Армије 11rf2,KOjy заступа предузетник Марија Хавел ка ЂУКОВИћ, Матични
број: 64472941; ПИБ:109854024, члан групе;

6. Гордана Дакић ПР Лабораторија за Микробиологију Aqualab 49, из Београда, коју заступа
предузетник Гордана Дакић, Матични број: 65344203; ПИБ:111340207, члан групе.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 738.400,00 динара без пореза на
додату вредност.

Рок и начин плаћања: у року од 15 дана од дана пријема исправне фактуре на рачун Понуђача.

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде.

Комисија је утврдила да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.

Понуда под редним бројем 2.

Група понуђача:
1. Дом здравља .Визим" из Београда, улица Кнез Милетина број 36, Матични број: 17401785;

ПИБ:101821680, као носилац посла и
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2. Завод за лабораторијску дијагностику "Biomedica" из Београда, улица Пожешка број 67А, Матични
број: 17637606; ПИБ 104122125, члан групе;

3. Интернистичка ординација "Rheuma Praxis" Зоран Анђелковић ПР из Београда, улица Михаила
Аврамовића број 1, Матични број: 55356017; ПИБ 101849322, члан групе.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 588.440,00 динара без пореза на
додату вредност.

Рок и начин плаћања: у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре на рачун Понуђача.

Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуде

Комисија је утврдила да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.

Понуда под редним бројем З.

Група понуђача:

1. Smart & Сlеvеr Д.О.о. из Београда, улица Колубарска број 24, Матични број: 21506427; ПИБ:
111588727, као носилац посла и

2. Поликлиника Тесtum Med Labor из Пожаревца, улица Книћанинова број 19-21, Матични број:
62991542; ПИБ 107789169, члан групе;

3. ДЗ Еуромедик из Београда, улица Гандијева 122г, Матични број:17786423; ПИБ 106406309, члан
групе;

4. ОБ Еуромедик из Београда, улица Вишеградска број 20, Матични број:17837222; ПИБ: 107470692,
члан групе;

5. ЗУ Jugolab из Новог Сада, улица Цара Душана број 67, Матични број: 08850593; ПИБ 104104550,
члан групе.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 591.200,00 динара без пореза на
додату вредност.

Рок и начин плаћања: у року од 15 дана од дана пријема исправне фактуре на рачун Понуђача.

Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуде.

Комисија је утврдила је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.

Комисија је рангирањем понуда извршила избор између достављених прихватљивих понуда применом
критеријума најнижа понуђена цена. Ранг листа понуђача:

Табела 2.

~ Назив и седиште понуђача Понуђена цена без ПДВ-а
I бр
I Група понуђача: Завод за здравствену заштитуI
I 1. 738.400,00 динараI "Гај" из Београда
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2. Група понуђача: Дом здравља .Визим" из
588.440,00 динараБеограда

З. Група понуђача: Smart & Clever Д.О.о. из
591.200,00 динараБеограда

Како је након стручне оцене понуда Комисија утврдила да је понуда понуђача под редним бројем 2.
понуда са најнижом понуђеном ценом, предлаже да се уговор о јавној набавци додели групи понуђача: Дом
здравља .Визим" из Београда, улица Кнез Милетина број 36, као носиоцу посла, Заводу за лабораторијску
дијагностику .Вюптеосэ" из Београда, улица Пожешка број 67А и Интернистичкој ординација "Rheuma Praxis"
Зоран Анђелковић ПР из Београда, улица Михаила Аврамовића број 1, за понуду број 942/19 од 15.11.2019.
године.

Савет Агенције прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, па је донео одлуку о додели уговора
групи понуђача Дом здравља .Визим" из Београда, улица Кнез Милетина број 36, као носиоцу посла, Заводу
за лабораторијску дијагностику "Biomedica" из Београда, улица Пожешка број 67А и Интернистичкој
ординација "Rheuma Praxis" Зоран Анђелковић ПР из Београда, улица Михаила Аврамовића број 1, за
понуду број 942/19 од 15.11.2019. године.

Упутство о правном средству:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права РепуБЛ~ЧКОјкомисији за заштиту

права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки. Захтев за заштиту права подноси се преко ове Агенције (непосредно, поштом препоручено са
повратницом, електронском поштом или факсои), а истовремено се I<опијадоставља Републичкој комисији
за заштиту права. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права са
садржином одређеном чланом 151. Закона о јавним набавкама достави и потврду о уплати таксе из члана
156. став 1. тачка 1. Закона на: рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153
или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци предметне јавне набавке као и назив наручиоца, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, у износу од 60.000,00 динара.
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