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Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Републичке агенције за
електронске комуникације („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) и чл. 3, 105, 107. и
108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора

У поступку јавне набавке мале вредности услуга — услуге систематског прегледа
запосленик, број 1-02-4047-11/20, додељује се уговор прворангираном понуђачу Дом
здравља „Визим", ул. Кнез Милетина бр. 36, Београд, за понуду број 1-02-4047-11/20-5 од
1.7.2020. године у 8.53 сати, у износу од 1.964.900,00 динара без ПДВ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавна набавка услуга — услуге систематског прегледа запослених, спроводи се у
поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Одлуком о покретању јавне набавке број
1-02-4047-1 1/20 од 14.5.2020. године.
Предмет јавне набавке је набавка услуга — услуге систематског прегледа запослених.
Назив и ознака из општег речника набавке је: 85120000 Услуге лекарскик ординација
и сродне услуге.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на
Порталу Наручиоца - Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
(у даљем тексту: Наручилац), Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана 17.6.2020. године.
Укупна процењена вредностјавне набавке износи 2.500.000 динара без ПДВ.
У року за подношење понуда, до 1.7.2020. године до 10.00 часова по локалном
времену, своје понуде су поднели понуђачи:
1) Дом здравља „Визим", ул. Кнез Милетина бр. 36, Београд, са подизвођачем Завод

за лабораторијску дијагностику „Biomedica", ул. Пожешка бр. 67а, Београд, заведена под
бројем 1-02-4047-11/20-5 од 1.7.2020. године у 8.53 сати.

2) Група понуђача: „Smart&Clever" д.о.о., ул. Колубарска бр. 24, Београд, (Носилац
посла), Дом Здравља „Medigroup dr Ristić", ул. Париске комуне бр. 26, Београд, Поликлиника
,,TECTUM MED-LABOR", ул. Книћанинова бр. 19-21, Пожаревац, „Aqualab" Булевар Црвене
армије бр. 11г/2, Београд, заведена под бројем 1-02-4047-11/20-6 од 1.7.2020. године у 9.33
сати.
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем
директора Наручиоца, број 1-02-4047-11 /20-1 од 14.5.2020. године, последњег дана за
подношење понуда, односно дана 1.7.2020. године, са почетком у 10.35 сати по локалном
времену, обавила је и јавно отварање благовремено поднетих понуда, у присуству
овлашћених представника понуђача.
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Након јавног отварања и читања понуда, те након провере да ли еу приложени сви
докази о иепуњености обавезних и додатних уелова, без упуштања у етручну оцену,
Комисијаје утврдила да код доетављених понуда нема недостатака.
Записник о отварању понуда је након израде поелат понуђачима електронском и
редовном поштом.
Комисијаје приетупила детаљном прегледу и етручној оцени, како би утврдила да ли
еу поднете понуде прихватљиве и одговарајуће.
Стручном оценом понуда Комисија је утврдила да еу обе поднете понуде
прихватљиве и одговарајуће, е обзиром да потпуно испуњавају захтеве из Закона и
конкурене документације, да не ограничавају нити условљавају права наручиоца или обавезе
понуђача као и да цене из понуда не прелази износ процењене вредноети јавне набавке од
2.500.000 динара без ПДВ.
Комисијаје прихватљиве и одговарајуће понуде, рангирала на следећи начин:
РАНГ ЛИСТА:
1) Прворангирани понуђач Дом здравља „Визим", ул. Кнез Милетина бр. 36, Београд,
за понуду број 1-02-4047-11/20-5 од 1.7.2020. године у 8.53 сати, у износу од 1.964.900,00
динара без ПДВ;

2) Другорангирани понуђач — Група понуђача: „Smart&Clever" д.о.о., ул. Колубарска
бр. 24, Београд, (Носилац поела), Дом Здравља „Medigroup dr Ristić", ул. Париске комуне бр.
26, Београд, Поликлиника ,,TECTUM MED-LABOR", yn. Книћанинова бр. 19-21, Пожаревац,
„Aqualab" Булевар Црвене армиј е бр. 11 г/2, Београд, за понуду број 1-02-4047-11 /20-6 од
1.7.2020. године у 9.33 сати, у изноеу од 2.395.550,00 динара без ПДВ.
Комиеија је предложила директору Наручиоца да еагласно чл. 3, 107. и 108. Закона,
донеее Одлуку о додели уговора прворангираном понуђачу Дом здравља „Визим", ул. Кнез
Милетина бр. 36, Београд, за понуду број 1-02-4047-11 /20-5 од 1.7.2020. године у 8.53 сати, у
изноеу од 1.964.900,00 динара без ПДВ.
Комисија је сачинила Извештај о етручној оцени понуда, који је, заједно еа
Записником о отварању понуда и целокупном документацијом насталом у поетупкујавне
набавке, доетавила директору Наручиоца на даље одлучивање.
На оенову Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, еагласно члану 108. а у вези
са чл. 3, 105. и 107. Закона о јавним набавкама, донетаје одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се изјавити захтев за заштиту права
понуђача у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталујавних набавки у екладу
еа одредбама Закона о јавним набавкама.

Доставити:
- Сектору за правне и опште поелове;
- Архиви.
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