РЕПУБЛИКА СРБИЈА

н 1 ~1 1 111111

РАТЕЛ

0003735120197

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА
ЕПЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4047-7/ 19-16
Датум: 25.06.2019.
Београд
На основу чл. 17. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Сл. гласник РС", бр. 44/10,
60/13-УС, 62/14 и 95/18-др закон), чл. 21. Статута Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге („Сл. гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), чл. 107. и 108.
ЗакОна о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:
Закон) и Извештаја Комисије за јавну набавку бр. 1-02-4047-7/19-15 од 24.06.2019. године,
директор Регулаторне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем
тексту: наручилац), доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга - систематски преглед запослених
бр. 1-02-4047-7/19

Додељује се угОвор Групи пОнуђача: Poliklinika Tectum Med Labor, Пожаревац,
Книliанинова 19, Institut za nuklearne nauke "Vinča" - Zavod za zdraystvenu zaštitu
radnika, Винча, Београд, Мике Петровиflа Аласа 12-14, Laboratorija Aqualab 23,
Београд, Бул. Црвене Армије 11г/2, Specijalna bolnica iz neurologije AFFIDEA, Београд,
Књегиње Зорке 25 и Opšta bolnica EUROMEDIC, Београд, Вишеградска 20, чија је
понуда кОд наручи0ца заведена пОд бр. 1-02-4047-7/19-11 од 18.06.2019. године, п0
јединичним ценама: наведеним у пОнуди, с тим да вредност укупно извршеник предметних
услуга током периода важења уговора не може прелазити износ средстава предвиђених
Планом набавки за 2019. гОдину и Финансијским планом за 2019. гОдину наручиоца, Од
2.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.000.000,00 динара са ПДВ-Ом.
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1-02-40477/19 од 15.04.2019. године, зајавну набавку услуга - систематски преглед запослених, назив
и ознака предмета из Општег речника набавки: Услуге лекарских ординација и сродне услуге
- 85120000, процењене вреднОсти 2.500.000,00 динара, наручилац је донео Решење о
образОвању Комисије за јавну набавку бр. 1-02-4047-7/19-1 од 15.04.2019. године, кОја је
припремила КОнкурсну документацију бр. 1-02-4047-7/19-3 од 06.06.2019. године и
истОвремен0 објавила Позив за подношење пОнуда и Конкурсну дОкументацију, на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 06.06.2019. гОдине.
У року за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је дОнела Одлуку о измени
конкурсне документације бр. 1-02-4047-7/19-5 од 13.06.2019. године, коју је заједн0 са
измењеном конкурсном документацијом бр. 1-02-4047-7/19-6 од 13.06.2019. године и
Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда, Објавила на Порталу јавних набавки
и интернет страници наручиоца, дана 13.06.2019. године.
КОмисија за јавну набавку је, дана 18.06.2019. године, спрОвела поступак отварања
понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда бр. 1-02-4047-7/19-14 од 18.06.2019.
гОдине а након тОга приступила прегледу и стручној оцени пОнуда, о чему је сачинила
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Извештај о стручној оцени понуда бр. 1-02-4047-7/19-15 од 24.06.2019. године, у којем је
констатовано:
да су благовремено, тј. до дана 18.06.2019. године, до 10:00 часова, примљене 2
понуда, понуђача по наведеном редоследу:

1. Група понуђача: Dom zdravlja „Vizim" Beograd, Београд, Кнез Милетина 36,
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku „Biomedica", Београд, Пожешка 67а и
Opšta bolnica „At1as", Београд, Османа Ђукиliа 3, код наручиоца заведена под
бр. 1-02-4047-7/19-10 од 18.06.2019. године, у 09:30 часова.

2. Група понуђача: Poliklinika Tectum Med Labor, Пожаревац, Книliанинова 19,
Institut za nuklearne nauke "Vinča" - Zavod za zdraystvenu zaštitu radnika,
Винча, Београд, Мике Петровиliа Аласа 12-14, Laboratorija Aqualab 23,
Београд, Бул. Црвене Армије 11г/2, Specijalna bolnica iz neurologije AFFIDEA,
Београд, Књегиње Зорке 25 и Opšta bolnica EUROMEDIC, Београд,
Вишеградска 20, код наручиоца заведена под бр. 1-02-4047-7/19-11 од 18.06.2019.
године, у 09:40 часова.
да није било одбијених понуда;
даје након спроведене стручне оцене понуда и рангирања прикватљивик понуда
применом критеријума за доделу уговора - најнижа понуђена цена, Комисија зајавну

набавку предложила наручиоцу да уговор додели Групи понуђача: Poliklinika Tectum
Med Labor, Пожаревац, Книfiанинова 19, Institut za nuklearne nauke "Vinča" Zavod za zdraystvenu zaštitu radnika, Винча, Београд, Мике Петровиfiа Аласа 1214, Laboratorija Aqualab 23, Београд, Бул. Црвене Армије 11г/2, Specijalna bolnica
iz neurologije AFFIDEA, Београд, Књегиње Зорке 25 и Opšta bolnica
EUROMEDIC, Београд, Вишеградска 20, чијаје понуда код наручиоца заведена под
бр. 1-02-4047-7/19-11 од 18.06.2019. године, по јединичним ценама: наведеним у
понуди, с тим да вредност укупно извршених предметних услуга током периода
важења уговора не може прелазити износ средстава предвиђених Планом набавки за
2019. годину и Финансијским планом за 2019. годину наручиоца, од 2.500.000,00
динара без ПДВ-а, односно 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом, у складу са чл. 107. и 108.
Закона.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, донетаје одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права,
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталујавник набавки.
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