
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 377/2018-Д-04ј':f-
Датум: 27.07.2018. године
Београд, Теразије 5/V

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 16. редовној седници од 27.07.2018. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2018
за набавку здравствених услуга

I. ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2018 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.

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 5/V, као Наручилац, донела
је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 3/2018 за набавку здравствених услуга
систематског прегледа запослених и радно ангажованих у Агенцији за енергетику Републике Србије (Одлука
Савета Агенције број: 377/2018-Д-04/1 од 25.05.2018. године).

За наведену набавку, дана 11.07.2018. 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 Виктора Игоа број 1;

2. Општа болница "Medigroup Др Ристић" Београд, са седиштем у Београду, улица Париске комуне број
26;

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

4. Дом здравља "EUROMEDIC CENTAR SLAVIJA" Београд, са седиштем у Београду, улица Алексе
Ненадовића број 7;

5. КБЦ" Бежанијска коса" Београд, са седиштем у Београду, улица Бежанијска коса бб.

Рок за достављање понуда био је 20.07.2018. 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 377/2018-Д-04 од 20.07.2018. 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 - једна понуда.

Неблаговремених понуда није било.

Благовремену понуду поднео је следећи понуђач:

Редни Назив, седиште и облик Број под којим је понуда Време подношења понуде
број организовања понуђача заведена (датум и сат)

1. 20.07.2018. године
Дом здравља "VIZIM" Београд 377/2018-Д-04/5

10:50 часова

4. Критеријум за оцењивање понуда је био најнижа понуђена цена.

Комисија после стручне оцене понуде, утврдила је да је понуда наведеног понуђача прихватљива.

Понуђач Дом здравље" Vizim" Београд-Стари град, са седиштем у Београду, улица Кнез Милетина број
36. Матични број: 17401785, ПИБ: 101821680, доставио је понуду са подизвођачем:

Завод за лабораторијску дијагностику "BIOMEDICA", Београд, Пожешка 67А. Матични број: 17637606,
ПИБ:104122125. Део предмета набавке који ће извршити подизвођач - анализа вагиналног секрета и
Папаниколау тест, проценат укупне вредности набавке је 1,20%.

Понуђене цене:

Р.бр. Систематски преглед за Бр. Јединична Јединична
жене жена цена цена услуге

услуге без саПДВ
ПДВ

I II III IV V
1. Лабораторијска анализа крви 7.500,00 7500,00

и урина (у складу са 28
техничком спецификацијом)

2. Клинички преглед лекара 28 2.000,00 2.000,00
специјалисте интернисте
Кардuолошкu преглед и ЕКГ 900,00 900,00
срца 28
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Ултра звук срца 28 900,00 900,00

Сnирометрија (тест nлућне 28 200,00 200,00
функције)

3. Колор доnлер крвних судова 900,00 900,00
врата 28

4. Гинеколошки преглед (у 600,00 600,00
складу са техничком 28
спецификацијом)

5. Ултра звук дојки и 28 900,00 900,00
палпаторни преглед дојки

6. Ултра звук абдомена 28 900,00 900,00

7. Ултра звук штитне жлезде и 28 900,00 900,00
меких ткива врата

8. Завршни преглед и 1.500,00 1.500,00
закључивање лекара 28
специјалисте интернисте

УКУПНО: 28 17.200,00 17.200,00

Р.бр. Систематски преглед за Бр. Јединична Јединична
мушкарце мушкараца цена цена

услуге без услуге са
ПДВ ПДВ

I II III IV V
1 Лабораторијска анализа крви и 19 7.500,00 7.500,00

урина (у складу са техничком
спецификацијом)

2 Клинички преглед лекара 19 2.000,00 2.000,00
специiалисте интернисте

з Кардиолошки преглед и ЕКГ 900,00 900,00
срца 19

Ултра звук срца 19 900,00 900,00

Сnирометрија (тест nлућне 19 200,00 200,00
функцијв)

4. Колор доплер крвних судова 900,00 900,00
врата 19

5. Клинички преглед уролога са 19 600,00 600,00
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ултразвуком
6. Ултра звук абдомена 19 900,00 900,00

7. Ултра звук штитне жлезде и 19 900,00 900,00
меких ткива врата

8. Завршни преглед и 1.500,00 1.500,00
закључивање лекара 19
специјалисте интернисте

УКУПНО: 19 16.300,00 16.300,00

ДОДАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА ИНДИКдЦИЈУ ЛЕКАРА
Р.бр. Систематски преглед за Јединична цена Јединична цена

мушкарце/жене услуге без пдв услуге са пдв
Додатни прегледи на

индикацијулекара
I II III IV

1. Мамографија 3.000,00 3.000,00

2. Ергометрија (тест оптерећања 3.000,00 3.000,00срца)

3. РТГ плућа 3.000,00 3.000,00

у случају потребе, запосленима ће бити одрађен додатни преглед на индикацију лекара, а у складу са максималном
вредношћу уговора у износу од 840.000,00 динара без пореза на додату вредност. Прецизно дефинисање додатних
прегледа ће бити накнадно утврђено.

Понуђена цена укупно износи 697.300,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправне фактуре.

Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуде.

Рок за извршење услуге је максимално 120 дана од дана закључења уговора.

С обзиром да је достављен а само једна понуда, која 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 558/18 од 19.07.2018. године.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ следећег подизвођача:
Завод за лабораторијску дијагностику "BIOMEDICA", Београд, Пожешка 67А.
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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 558/18 од 19.07.2018. 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.
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