АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 84/2017-Д-04
Датум: 28.04.2017. године
Београд, Теразије 51V
ТИ
На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије (Службени гласник РС" број
52105), и члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14115 и 68/15), Савет
Агенције за енергетику Републике Србије на 368. седници од 28. априла 2017. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2017
за набавку здравствених услуга
1.

ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2017 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.aeгs.Гs.
Образложење

Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 51V, као наручилац, донела
је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 3/2017 за набавку здравствених услуга
систематског прегледа запослених и радно ангажованих у Агенцији за енергетику Републике Србије (Одлука
Савета Агенције број: 84/2017-Д-04/1 од 27.02.2017. године).
За наведену набавку, дана 07.04.2017. 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. Општа болница "MEDIGROUP" Београд, са седиштем у Београду, улица Булевар краља Александра
број 294;
3. Дом здравља" DГ.Milutin Ivkovi6" Београд-Палилула, са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова
број 16;
4. Завод за здравствену заштиту радника" Железнице Србије" Београд-Савски венац, са седиштем у
Београду, улица Савска број 23;
5. КБЦ" Бежанијска коса" Београд, са седиштем у Београду, улица Бежанијска коса бб.

Рок за достављање понуда био је 20.04.2017. 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 84/2017 -Д-04 од 21.04.2017. 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 900.000,00 динара без урачунатог пореза на додату
вредност.
3. Укупан број поднетих понуда - једна понуда.
Неблаговремених понуда није било.
Благовремену понуду поднео је следећи понуђач:

Редни
број
1.

Назив,
седиште
и
организовања понуђача

облик

ДОМ здравља "VIZIM" Београд

Број под којим је понуда
заведена
84/2017 -Д-04/5

Време подношења
(датум и сат)

понуде

20.04.2017.Г.
11:25 часова

4. Критеријум за оцењивање понуда је био најнижа понуђена цена.
Комисија после стручне оцене понуде утврдила је следеће:
Понуђач Дом здравља" Vizim" Београд-Стари град, са седиштем у Београду, улица Кнез Милетина број
36. Матични број: 17401785, ПИБ: 101821680, доставио је понуду са следећим подизвођачима:
Подизвођач: Завод за лабораторијску дијагностику "BIOMEDICA", Београд, Пожешка 67А. Матични број:
17637606, ПИБ:104122125. Део предмета набавке који ће извршити подизвођач - узимање ВС, Папаниколау,
проценат укупне вредности набавке је 2,19%.
Подизвођач: Општа болница "АТЛАС" Београд, улица Османа Ђикића број 3, Матични број: 17841190,
ПИБ: 107711 066. Део предмета набавке који ће извршити подизвођач - клинички преглед онколога,
мамографија и РТГ кичме по регији (вц, ТХ, ЛС), проценат укупне вредности набавке је 9,20%.
Понуђена цена укупно износи 846.700,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
Рок испоруке: 30 дана.
Рок важења понуде: 180 дана.
Утврђено 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, 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 207/2017 од 19.04.2017. године.
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ следећих подизвођача:
1. Завод за лабораторијску дијагностику "BIOMEDICA", Београд, Пожешка 67А,
2. Општа болница "АТЛАС" Београд, улица Османа Ђикића број З.
Савет Агенције прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, па је донео одлуку о додели уговора
понуђачу Дом здравља" Vizim" Београд-Стари град, са седиштем у Београду, улица Кнез Милетина број 36,
за понуду број 207/2017 од 19.04.2017. 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, поштом препоручено са повратницом,
електронском поштом 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: 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.

3

