Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 404-10/19-20
Датум: 20. 02. 2019.
БЕОГРАД

QF-H-009

На основу члана 107. став 2. и члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну
набавку бр. 404-10/19-19 од 19. 02. 2019. године за јавну набавку услуга бр. 05/19 –
Услуге лекарских прегледа за стрелце обликована у 13 партија тако да се свака може
уговорити засебно, наручилац Републички хидрометеоролошки завод доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1. У поступку јавне набавке мале вредности број 05/19, чији је предмет услуге
лекарских прегледа за стрелце, обликоване у 13 партија тако да се свака може уговорити
засебно, додељује се уговор следећим понуђачима:
- за Партију 1: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ваљево, понуђачу Завод за
здравствену заштиту радника „Medikal Dental grupa“, Трг Светог Николе бр. 2,
Шимановци, чија понуда 404-10/19-17 од 14. 02. 2019. године по цени од 84.000,00
динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за наручиоца;
- за Партију 2: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Петровац, понуђачу Дом
здравља Ваљево, Железничка бр. 12, 14000 Ваљево, чија понуда 404-10/19-14 од 12. 02.
2019. године по цени од 68.000,00 динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за
наручиоца;
- за Партију 3: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Црни Врх, понуђачу Дом
здравља Ваљево, Железничка бр. 12, 14000 Ваљево, чија понуда 404-10/19-14 од 12. 02.
2019. године по цени од 60.000,00 динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за
наручиоца;
- за Партију 4: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ужице, понуђачу Дом
здравља Ваљево, Железничка бр. 12, 14000 Ваљево, чија понуда 404-10/19-14 од 12. 02.
2019. године по цени од 100.000,00 динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за
наручиоца;
- за Партију 5: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Сјеница, понуђачу Дом
здравља Ваљево, Железничка бр. 12, 14000 Ваљево, чија понуда 404-10/19-14 од 12. 02.
2019. године по цени од 52.000,00 динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за
наручиоца;
- за Партију 6: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Бајша, понуђачу Дом
здравља Кањижа, Карађорђева 53, 24420 Кањижа, чија понуда 404-10/19-14 од 14. 02.
2019. године по цени од 106.650,00 динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за
наручиоца;
- за Партију 7: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Самош, понуђачу Дом
здравља Кањижа, Карађорђева 53, 24420 Кањижа, чија понуда 404-10/19-14 од 14. 02.
2019. године по цени од 94.800,00 динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за
наручиоца;
- за Партију 8: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Фрушка гора, понуђачу
Завод за здравствену заштиту радника „Medikal Dental grupa“, Трг Светог Николе
бр. 2, Шимановци, чија понуда 404-10/19-17 од 14. 02. 2019. године по цени од 82.500,00
динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за наручиоца;

Страна 1/16

- за Партију 9: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Букуља, понуђачу Дом
здравља "Свети Ђорђе", Булевар Вожда Карађорђа 67, Топола, чија понуда 404-10/1912 од 11. 02. 2019. године по цени од 120.000,00 динара без ПДВ-а оцењена као
прихватљива за наручиоца;
- за Партију 10: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Бешњаја, понуђачу Дом
здравља „ Ultrazvuk“, Драгослава Срејовића бр. 15, 36000 Крагујевац, чија понуда
404-10/19-10 од 11. 02. 2019. године по цени од 98.000,00 динара без ПДВ-а оцењена као
прихватљива за наручиоца;
- за Партију 11: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Крушевац, понуђачу Завод
за здравствену заштиту радника „Global prevent“, Бријанова 25, 21000 Нови Сад, чија
понуда 404-10/19-15 од 13. 02. 2019. године по цени од 108.000,00 динара без ПДВ-а
оцењена као прихватљива за наручиоца;
- за Партију 12: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ниш, понуђачу Дом
здравља Кањижа, Карађорђева 53, 24420 Кањижа, чија понуда 404-10/19-14 од 14. 02.
2019. године по цени од 71.100,00 динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за
наручиоца;
- за Партију 13: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Кукавица, понуђачу Дом
здравља Кањижа, Карађорђева 53, 24420 Кањижа, чија понуда 404-10/19-14 од 14. 02.
2019. године по цени од 63.200,00 динара без ПДВ-а оцењена као прихватљива за
наручиоца.
Образложење
Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-10/19-1
од 31. 01. 2019. године, покренута је јавна набавка мале вредности, услуга бр. 05/19 –
набавка услуге лекарских прегледа за стрелце обликована у 13 партија тако да се свака
може уговорити засебно.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Ознака из општег речника набавке: 851211000 - услуге лекарских ординација.
Предметна јавна набавка је на период од једне године.
Укупна процењена вредност јавне набавке је 1.367.360,00 динара без ПДВ-а;
•

ПАРТИЈА 1: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ваљево, 240 (проц.вред: 115.200 дин.);

•

ПАРТИЈА 2: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Петровац, 170 (проц.вред: 82.600 дин.);

•

ПАРТИЈА 3: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Црни Врх, 180 (проц.вред: 86.400 дин.);

•

ПАРТИЈА 4: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ужице, 250 (проц.вред: 120.000 дин.);

•

ПАРТИЈА 5: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Сјеница, 130 (проц.вред: 63.560 дин.);

•

ПАРТИЈА 6: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Бајша, 270 (проц.вред: 129.600 дин.);

•

ПАРТИЈА 7: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Самош, 240 (проц.вред: 115.200 дин.);

•

ПАРТИЈА 8: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Фрука гора, 230 (проц.вред: 110.400 дин.);

•

ПАРТИЈА 9: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Букуља, 300 (проц.вред: 144.000 дин.);
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•

ПАРТИЈА 10: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Бешњаја, 250 (проц.вред: 120.000 дин.);

•

ПАРТИЈА 11: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Крушевац, 240 (проц.вред: 115.200 дин.);

•

ПАРТИЈА 12: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ниш, 180 (проц.вред: 87.400 дин.);

•

ПАРТИЈА 13: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Кикавица, 160 (проц.вред: 77.800 дин.);
Ознака из општег речника набавке: 851211000 - услуге лекарских ординација.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Поступак отварања понудa вођен је дана 14.02.2019. године у 12,30 часова у малој сали
Републичког хидрометеролошког завода, ул. Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд.
Рок за подношење понуда: 14.02.2019. године до 12,00 часова.
Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-10/19-1 од
31.01.2019. године, покренута је јавна набавка добра бр. 05/19 – набавка услуге лекарских
прегледа за стрелце обликована у 13 партија тако да се свака партија може уговорити
засебно, позива за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана
31.01.2019. године интернет страници наручиоца www.hidmet.gov.rs.
Благовремено тј. до 14.02.2019. године до 12,00 часова, пристигле су понуде следећих
понуђача:
Датум
Час
Ред.бр.
Понуђач
Број понуде
Партија
пријема
пријема
Дом здравља „ Ultrazvuk“,
1.
Драгослава Срејовића бр.
404-10/19-10
10
11.02.2019.
08,45
15, 36000 Крагујевац
Дом здравља „ Sloga
2.
Medik“, Бријанова бр. 25
404-10/19-11
11
11.02.2019.
08,45
37000 Крушевац
Дом здравља "Свети
3.
Ђорђе", Булевар Вожда
404-10/19-12
9 и 10
11.02.2019.
12,45
Карађорђа 67, Топола
Дом здравља Ваљево,
4.
Железничка бр. 12,
404-10/19-14
1,2,3,4 и 5
12.02.2019.
13,24
14000 Ваљево
Завод за зравствену
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
5.
заштиту радника „Global
404-10/19-15
13.02.2019.
08,20
10,11,12 и 13
prevent“, 21000 Нови Сад
Дом здравља Кањижа,
6.
Карађорђева 53, 24420
404-10/19-16
6,7,8,12 и 13
14.02.2019.
09,44
Кањижа
Завод за зравствену
заштиту радника „Medikal
7.
404-10/19-17
1и8
14.02.2019.
11,07
Dental grupa“, Трг Светог
Николе бр. 2, Шимановци
Неблаговремених понуда није било.
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ПАРТИЈУ 1: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ваљево
Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Рок
Укупна цена
Рок
Цена
извршења
за 240
важења
једног
предметних
стрелаца са
понуде
лекарског
Р.бр
услуга
свим
Рок
Назив понуђача
(дана од
прегледа
.
(дана од
урачунатим
плаћања
дана
(динара
дана
трошковима,
отварања
без
закључења
без ПДВ-а.
понуда)
ПДВ-а)
уговора)
Завод за здравствену
заштиту радника „Medikal
350,00
84.000,00
15 дана
18 дана
240 дана
1.
Dental grupa“, Трг Светог
Николе бр. 2, Шимановци
Дом здравља Ваљево,
Железничка бр. 12,
400,00
96.000,00
30 дана
1 дан
90 дана
2.
14000 Ваљево
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
450,00
108.000,00
15 дана
20 дана
202 дана
3.
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад
Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- да су понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења
Министарства здравља за обављање претходних и периодичних прегледа
запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације.
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 1: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ваљево, применом члана 107.
став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Завод за здравствену
заштиту радника „Medikal Dental grupa“, Трг Светог Николе бр. 2, Шимановци.
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ПАРТИЈА 2: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Петровац
Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:

Р.бр.

1.

2.

Назив понуђача

Дом здравља Ваљево,
Железничка бр. 12,
14000 Ваљево
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад

Цена
једног
лекарског
прегледа
(динара без
ПДВ-а)

Укупна цена
за 170
стрелаца са
свим
урачунатим
трошковима,
без ПДВ-а

400,00

450

Рок плаћања

Рок
извршења
предметних
услуга (дана
од дана
закључења
уговора)

Рок
важења
понуде
(дана од
дана
отварања
понуда)

68.000,00

30 дана

1 дан

90 дана

76.500,00

15 дана

20 дан

202 дана

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- да су понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 2: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Петровац, применом члана 107.
став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља Ваљево,
Железничка бр. 12, 14000 Ваљево.
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ПАРТИЈА 3: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Црни Врх, 150;

Р.бр.

1.

2.

Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Рок плаћања
Укупна цена
Рок
Рок
Цена
за 150
извршења
важења
једног
стрелаца са
предметних
понуде
лекарског
Назив понуђача
услуга (дана
(дана од
свим
прегледа
од дана
дана
урачунатим
(динара без
закључења
отварања
трошковима,
ПДВ-а)
уговора)
понуда)
без ПДВ-а
Дом здравља Ваљево,
Железничка бр. 12,
400,00
60.000,00
30 дана
1 дан
90 дана
14000 Ваљево
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
450,00
67.500,00
15 дана
20 дана
202 дана
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад
Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- да су понуђачи доставии благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 3: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Црни Врх, применом члана
107. став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља Ваљево,
Железничка бр. 12, 14000 Ваљево.
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ПАРТИЈА 4: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ужице
Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:

Р.бр.

Назив понуђача

Укупна цена
за 250
стрелаца са
свим
урачунатим
трошковима,
без ПДВ-а

Рок плаћања

400,00

100.000,00

450,00

112.500,00

Цена
једног
лекарског
прегледа
(динара без
ПДВ-а)

1.

2.

Дом здравља Ваљево,
Железничка бр. 12,
14000 Ваљево
Завод за здравствену заштиту
радника „Global prevent“,
Бријанова 25, 21000 Нови
Сад

Рок
извршења
предметни
х услуга
(дана од
дана
закључења
уговора)

Рок
важења
понуде
(дана од
дана
отварања
понуда)

30 дана

1 дан

90 дана

15 дана

20 дана

202 дана

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
-

-

да су понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;

На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 4: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Црни Врх, применом члана
107. став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља Ваљево,
Железничка бр. 12, 14000 Ваљево.
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ПАРТИЈА 5: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Сјеница

Р.б
р.

1.

2.

Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Рок
Укупна цена за
Цена
извршења
Рок важења
130 стрелаца са
једног
Рок
предметних
понуде (дана
свим
лекарског
Назив понуђача
услуга (дана
од дана
плаћања
урачунатим
прегледа
од дана
отварања
трошковима,
(динара без
закључења
понуда)
ПДВ-а)
без ПДВ-а
уговора)
Дом здравља Ваљево,
Железничка бр. 12,
400,00
52.000,00
30 дана
1 дан
90 дана
14000 Ваљево
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
450,00
58.500,00
15 дана
20 дана
202 дана
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад
Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- да су понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 5: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Сјеница, применом члана 107.
став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља Ваљево,
Железничка бр. 12, 14000 Ваљево.
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ПАРТИЈА 6: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Бајша

Р.б
р.

1.

2.

Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Рок
Укупна цена за
Рок
Цена
извршења
270 стрелаца са
важења
једног
предметни
свим
понуде
х услуга
Рок
плаћања
лекарског
Назив понуђача
(дана од
урачунатим
(дана од
прегледа
дана
трошковима,
дана
(динара без
отварања
без ПДВ-а
закључења
ПДВ-а)
Дом здравља Кањижа,
Карађорђева 53, 24420
Кањижа
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад

уговора)

понуда)

395,00

106.650,00

30 дана

10 дана

90 дана

450,00

121.500,00

15 дана

20 дана

202 дана

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- да су понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене образце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 6: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Бајша, применом члана 107.
став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља Кањижа,
Карађорђева 53, 24420 Кањижа.

Страна 9/16

ПАРТИЈА 7: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Самош

Р.б
р.

1.

2.

Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Рок
Укупна цена за
Рок
Цена
извршења
240 стрелаца са
важења
једног
предметни
свим
понуде
х услуга
Рок
плаћања
лекарског
Назив понуђача
(дана од
урачунатим
(дана од
прегледа
дана
трошковима,
дана
(динара без
отварања
без ПДВ-а
закључења
ПДВ-а)
Дом здравља Кањижа,
Карађорђева 53, 24420
Кањижа
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад

уговора)

понуда)

395,00

94.800,00

30 дана

10 дана

90 дана

450,00

108.000,00

15 дана

20 дана

202 дана

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
Комисија је утврдила:
- да je понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 7: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Самош, применом члана 107.
став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља Кањижа,
Карађорђева 53, 24420 Кањижа.
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ПАРТИЈА 8: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Фрука гора

Р.б
р.

1.

2.

3.

Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Рок
Укупна цена за
Рок
Цена
извршења
250 стрелаца са
важења
једног
предметни
свим
понуде
х услуга
Рок
плаћања
лекарског
Назив понуђача
(дана од
урачунатим
(дана од
прегледа
дана
трошковима,
дана
(динара без
отварања
без ПДВ-а
закључења
ПДВ-а)
Завод за здравствену
заштиту радника „Medikal
Dental grupa“, Трг Светог
Николе бр. 2, Шимановци
Дом здравља Кањижа,
Карађорђева 53, 24420
Кањижа
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад

уговора)

понуда)

330,00

82.500,00

15 дана

18 дана

240 дана

395,00

98.750,00

30 дана

10 дана

90 дана

450,00

112.500,00

15 дана

20 дана

202 дана

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- да je понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 8: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Фрушка гора, применом члана
107. став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Zavod za zdravstvenu
zaštitu radnika „Medikal Dental grupa“, Трг Светог Николе бр. 2, Шимановци.
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ПАРТИЈА 9: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Букуља

Р.б
р.

1.

2.

Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Рок
Укупна цена за
Рок
Цена
извршења
300 стрелаца са
важења
једног
предметни
свим
понуде
х услуга
Рок
плаћања
лекарског
Назив понуђача
(дана
од
урачунатим
(дана од
прегледа
дана
трошковима,
дана
(динара без
отварања
без ПДВ-а
закључења
ПДВ-а)
Дом здравља "Свети
Ђорђе", Булевар Вожда
Карађорђа 67, Топола
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад

уговора)

понуда)

400,000

120.000,00

30 дана

7 дана

60 дана

450,00

135.000,00

15 дана

20 дана

202 дана

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- да je понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 9: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Букуља, применом члана 107.
став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља "Свети
Ђорђе", Булевар Вожда Карађорђа 67, Топола.
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ПАРТИЈА 10: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Бешњаја

Р.б
р.

1.

2.

3.

Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Рок
Укупна цена за
Рок
Цена
извршења
250 стрелаца са
важења
једног
предметни
свим
понуде
х услуга
Рок
плаћања
лекарског
Назив понуђача
(дана
од
урачунатим
(дана од
прегледа
дана
трошковима,
дана
(динара без
отварања
без ПДВ-а
закључења
ПДВ-а)
Дом здравља „ Ultrazvuk“,
Драгослава Срејовића 15,
36000 Крагујевац
Дом здравља "Свети
Ђорђе", Булевар Вожда
Карађорђа 67, Топола
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад

уговора)

понуда)

392,00

98.000,00

15 дана

1 дан

60 дана

400,00

100.000,00

30 дана

7 дана

60 дана

450,00

112.500,00

15 дана

20 дана

202 дана

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- да су понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 10: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Бешњаја, применом члана 107.
став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља „ Ultrazvuk“,
Драгослава Срејовића 15, Крагујевац.
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ПАРТИЈА 11: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Крушевац

Р.б
р.

1.

2.

Применом резервног елемента критеријума извршено је рангирање прихватљивих понуда
Рок
Укупна цена за
Рок
Цена
извршења
240 стрелаца са
важења
једног
предметни
свим
понуде
х услуга
Рок
плаћања
лекарског
Назив понуђача
(дана
од
урачунатим
(дана од
прегледа
дана
трошковима,
дана
(динара без
отварања
без ПДВ-а
закључења
ПДВ-а)
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад
Дом здравља „Sloga
Medik“, Бријанова бр. 25
37000 Крушевац

уговора)

понуда)

450,00

108.000,00

15 дана

20 дана

202 дана

450,00

108.000,00

30 дана

2 дана

60 дана

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
- да су понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене образце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
- да су понуђачи доставили понуде са истом понуђеном ценом;
С обзиром да је наручилац у конкурсној документацији под тачком 17. на страни 15/39
предвидео резервни елемент критеријума на основу којег ће доделити уговор, као
најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача Завод за здраствену заштиту радника
„Global prevent“, 21000 Нови Сад, који је понудио дужи рок важења понуде.
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 11: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Крушевац, применом члана
107. став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен Заводу за здраствену заштиту
радника „Global prevent“, 21000 Нови Сад.
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ПАРТИЈА 12: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ниш

Р.б
р.

1.

2.

Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Рок
Укупна цена за
Рок
Цена
извршења
180 стрелаца са
важења
једног
предметни
свим
понуде
х услуга
Рок
плаћања
лекарског
Назив понуђача
(дана
од
урачунатим
(дана од
прегледа
дана
трошковима,
дана
(динара без
отварања
без ПДВ-а
закључења
ПДВ-а)
Дом здравља Кањижа,
Карађорђева 53, 24420
Кањижа
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад

уговора)

понуда)

395,00

71.100,00

30 дана

10 дана

90 дана

450,00

81.000,00

15 дана

20 дана

202 дана

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
-

-

да су понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;

На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 12: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Ниш, применом члана 107.
став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља Кањижа,
Карађорђева 53, 24420 Кањижа.
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Р.б
р.

ПАРТИЈА 13: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Кикавица
Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање прихватљивих
понуда за на следећи начин:
Укупна цена за
Рок
Рок
Цена
160 стрелаца са
извршења
важења
једног
свим
Рок
предметних
понуде
лекарског
Назив понуђача
услуга (дана
(дана од
урачунатим
плаћања
прегледа
од дана
дана
трошковима,
(динара без
закључења
отварања
без ПДВ-а
ПДВ-а)
уговора)

1.

2.

понуда)

Дом здравља Кањижа,
Карађорђева 53, 24420
10 дана
90 дана
395,00
63.200,00
30 дана
Кањижа
Завод за здравствену
заштиту радника „Global
450,00
72.000,00
15 дана
20 дана
202 дана
prevent“, Бријанова 25,
21000 Нови Сад
Након окончане процедуре отварања, понудe наведених понуђача узетe су у поступак
стручне оцене, односно детаљног разматрања и провере испуњености услова за учешће у
поступку избора најповољније понуде за доделу уговора о јавној набавци.
Комисија је утврдила:
- да су понуђачи доставили благовремену понуду у складу са конкурсном
документацијом;
- да су доставили попуњене, потписане и оверене обрасце предвиђене конкурсном
документацијом: изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуде, модел уговора, изјаве о независној понуди и образац структуре
цена;
- да су понуђачи доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, односно неоверену копију Решења Министарства
здравља за обављање претходних и периодичних прегледа запослених;
- да су понуђачи доставили понуду у оквиру процењене вредности;
- да су доставили понуду са условима плаћања и роком важења понуде према
захтевима наручиоца из конкурсне документације;
На основу напред изнетог, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19, чији је
предмет за Партију 13: Лекарски прегледи за стрелце на РЦ Кукавица, применом члана
107. став 2. Закона о јавним набавкама, уговор је додељен понуђачу Дом здравља Кањижа,
Карађорђева 53, 24420 Кањижа.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана,
од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у складу
са чл. 156. ЗЈН и конкурсном документацијом.
ДИРЕКТОР
_________________________
Проф. др Југослав Николић, дипл. мет.
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