АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 833/2015-Д-04
Датум: 26.02.2016. године
Београд, Теразије 5N
ТИ
На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Репбулике Србије (Службени гласник РС" број 52/05), и
члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Савет Агенције за
енергетику Републике Србије на 326. седници од 26. фебруара 2016. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности број 7/2015
за набавку здравствених услуга

1.

ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 7/2015 године за набавку здравствених
услуга - систематског прегледа запослених и радно ангажованих у Агенцији за енергетику Републике Србије
понуђачу - Дом здравља "Vizim" Београд-Стари град, са седиштем у Београду, улица Кнез Милетина број 36.

11.

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 5N, као наручилац, донела је Одлуку
о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 7/2015 за набавку здравствених услуга систематског
прегледа запослених и радно ангажованих у Агенцији за енергетику Републике Србије (Одлука Савета Агенције број:
833/2015-Д-04/1 од 29.12.2015. године).
За наведену набавку, дана 03.02.2016. године, објављен је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца и достављен поштом на следеће адресе:
1.

Општа болница" BelMedic" Београд, са седиштем у Београду, улица Палмира Тољатија број 1;

2.

Дом здравља "Ог. Risti6" Београд-Нови Београд, са седиштем у Београду, улица Народних хероја број 38;

з.

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

4.

Дом здравља" Vizim" Београд-Стари град, са седиштем у Београду, улица Кнез Милетина број 36;

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 18.02.2016. године до 12:00 часова.
Благовремено, тј. до дана 18.02.2016. године до 12:00 часова, на адресу наручиоца приспело је укупно три
понуде.

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 833!2015-Д-04! од 19.02.2016. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
1.

Предмет јавне набавке је набавка здравствених услуга систематског
ангажованих у Агенцији за енергетику Републике Србије.

прегледа запослених и радно

2.

Процењена вредност јавне набавке износи 900.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

3.

Укупан број поднетих понуда - три понуде.

Неблаговремених понуда није било.
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема.

Редни број
1.

Назив,
седиште
и
организовања понуђача

облик

ДОМздравља "VIZIM" Београд

Број под којим
понуда заведена

је

833!2015-Д-0417

2.
ДОМздравља "BeIMedic" Београд
3.

833!2015-Д-04!8

Време
подношења
понуде (датум и сат)
18.02.2016.Г.
11:35 часова
18.02.2016.Г.
11:50 часова

Група понуђача:
Дом здравља
Београд-носилац

"CLINICANOVA"

ОБ "МСБ" Београд-члан

833!2015-Д-04!9

18.02.2016.Г.
11:53 часова

Поликлиника "БЕО-ЛАБ ПЛУС"
Београд-члан

4.

Након отварања понуда, Комисија је извршила стручну оцену понуда и одбила као неприхватљиву понуду
понуђача Дом здравља "BeIMedic" Београд, улица Палмира Тољатија број 1. Наведена понуда одбијена је
као неприхватљива због битних недостатака, с обзиром да понуђач није доставио доказ да има важећу
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - решење Министарства
здравља о испуњености услова за обављање здравствене делатности.

Понуђена цена наведеног понуђача укупно износи 809.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
5.

Критеријум за оцењивање понуда је био најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена:
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НазивIиме понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. Дом здравља "VIZIM" Београд
2.

623.400,00

Група понуђача:

Дом здравља "CLINICANOVA" Београд-носилац
635.800,00

ОБ "МСБ" Београд-члан
Поликлиника "БЕО-ЛАБ ПЛУС" Београд-члан

6.

Понуда понуђача Дом здравља "VIZIM" Београд, изабрана је као најповољнија:

Комисија после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели понуђачу Дом здравља"
Vizim" Београд-Стари град, са седиштем у Београду, улица Кнез Милетина број 36, за понуду број 204/2016 од
18.02.2016. године.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ следећих подизвођача:
1. Завод за лабораторијску дијагностику "BIOMEDICA", Београд, Пожешка 67А,
2. Здравствена установа Специјална хируршка болница "МАНДА", Београд, улица Војводе Миленка 4/3,
3. Здравствена установа Завод за радиологију и ултразвучну дијагностику "ЕУРОДИЈАГНОСТИКд" , Београд,
улица Чингријина број 16.
Савет Агенције прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, те је донео одлуку о додели уговора којом се
уговор о јавној набавци додељује понуђачу Дом здравља" Vizim" Београд-Стари град, са седиштем у Београду, улица
Кнез Милетина број 36, за понуду број 204/2016 од 18.02.2016. године.
Упутство о правном средству:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији 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, пошто м препоручено са повратницом, електронском пошто м или
факсом), а истовремено се копија доставља 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: 84030678845-06, 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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