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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0005904820198

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4047-7/ 19-40
Датум: 16.10.2019.
Београд
На оенову чл. 17. Закона о електронеким комуникацијама („Сл. глаеник РС", бр. 44/10,
60/13-УС, 62/14 и 95/18-др закон), чл. 21. Статута Регулаторне агенције за електронеке
комуникације и поштанеке 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 Комиеије за јавну набавку бр. 1-02-4047-7/19-39 од 04.10.2019. године,
директор Регулаторне агенције за електронеке комуникације и поштанске услуге (у даљем
текету: наручилац), доноеи

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

Додељује ее уговор Групи понуђача: Dom zdravlja „Vizim" Beograd, Београд, Кнез
Милетина 36, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku „Biomedica", Београд, Пожешка 67а и
Opšta bolnica „At1as", Београд, Османа Тзукиliа 3, чија је понуда код наручиоца заведена
под бр. 1-02-4047-7/19-10 од 18.06.2019. године, по јединичним ценама: наведеним у понуди,
с тим да вредноет укупно извршених предметних уелуга током периода важења уговора не
може прелазити изное средетава предвиђених Планом набавки за 2019. годину и
Финансијеким планом за 2019. годину наручиоца, од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, одноено
3.000.000,00 динара еа ПДВ-ом.
Образложење
На оенову Одлуке о покретању поетупка јавне набавке мале вредноети бр. 1-02-40477/19 од 15.04.2019. године, зајавну набавку уелуга - систематски преглед запослених, назив
и ознака предмета из Општег речника набавки: Уелуге лекарекик ординација и еродне уелуге
- 85120000, процењене вредноети 2.500.000,00 динара, наручилац је донео Решење о
образовању Комиеије за јавну набавку бр. 1-02-4047-7/19-1 од 15.04.2019. године, која је
припремила Конкурену документацију бр. 1-02-4047-7/19-3 од 06.06.2019. године и
истовремено објавила Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију, на Порталу
јавних набавки и интернет етраници наручиоца, дана 06.06.2019. године.
У року за подношење понуда, Комиеија за јавну набавку је донела Одлуку о измени
конкурене документације бр. 1-02-4047-7/19-5 од 13.06.2019. године, коју је заједно са
измењеном конкуреном документацијом бр. 1-02-4047-7/19-6 од 13.06.2019. године и
Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда, објавила на Порталу јавник набавки
и интернет етраници наручиоца, дана 13.06.2019. године.
Комиеија за јавну набавку је, дана 18.06.2019. године, епровела поетупак отварања
понуда, о чемује сачинила Запиеник о отварању понуда бр. 1-02-4047-7/19-14 од 18.06.2019.
године а након тога приступила прегледу и етручној оцени понуда, о чему је сачинила
Извештај о етручној оцени понуда бр. 1-02-4047-7/19-15 од 24.06.2019. године, на оенову ког
је донета Одлука о додели уговора бр. 1-02-4047-7/19-16 од 25.06.2019. године.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
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У фази после доношења одлуке о додели уговора, група понуђача Dom zdravlja
„Vizim" Beograd, Београд, Кнез Милетина 36, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
„Biomedica", Београд, Пожешка 67а и Opšta bolnica „At1as", Београд, Османа Тэукића 3,
поднела је Захтев за заштиту права, код наручиоца заведен под бр. 1-02-4047-7/19-21 од
01.07.2019. године (у даљем тексту: подносилац захтева), на који је наручилац Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки доставио Одговор на захтев за
заштиту права бр. 1-02-4047-7/19-28 од 08.07.2019. године.
Наручиоцу је од Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
доетављено Решење бр. 4-00-643/2019 од 12.09.2019. године, код наручиоца заведено под бр.
1-02-4047-7/19-30 од 18.05.2015. године, којим је усвојен поднети Захтев за заштиту права и
којим је наручиоцу наложено да понови фазу стручне оцене понуда, те да у смислу члана 3.
став 1. тачка 33) ЗЈН, поново испита да ли су достављене понуде прикватљиве (да ли еу
благовремене, да ли садрже битне недостатке, да ли су одговарајуliе, те да ли ограничавају и
условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, као и да ли прелазе износ процењене
вредности јавне набавке), па да сходно својој обавези прописаној чланом 107. став 1. ЗЈН,
узимајући. у обзир примедбе које су изнете у решењу Републичке комисије, одбије све
неприхватљиве понуде, као и да приликом спровоТјења даљег тока стручне оцене понуда у
евему поступа скодно одредбама ЗЈН изврши провере и прибави додатна појашњења на
спорне околности и да након тога сачини нову одлуку о додели уговора, у року од 25 дана од
дана пријема предметног решења.
Након прибављања додатних објашњења на спорне околности, Комисија за јавну
набавку је приступила поновном прегледу и стручној оцени понуда, о чему је сачинила
Извештај о поновној стручној оцени понуда, бр. 1-02-4047-7/19-39 од 09.10.2019. године.
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.
Подаци из понуде:
Број под којим ie понуда заведена код понуђача: 486-01/19 од 13.06.2019. године
Назив unu шифра понуђача: Dom
Понуђена цена:

-

zdravlja „Vizim" Beograd

Укупна цена без ПДВ-а: 2.477.600,00 динара
Износ ПДВ-а:
/ динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 2.477.600,00 динара

Подаци из понуде који су одређени као елементи критериLума:

-

Укупна цена без ПДВ-а: 2.477.600,00 динара

vru подаии из понуде:

-

Понуда се подноси: самостално
Рок плаћања: 15 дана
Начин плаћања: месечним уплатама на рачун понуђача
Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Рок извршења: до 20.12.2019. године
Рок важења понуде: 180 дана
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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 чае0ва.
ПОдаци из пОнуде:
Број под којимје понуда заведена код понvђача: 1706-02/1 9 Од 17.06.2019. године
Назив или шифра понуђача: Poliklinika Tectum Med Labor
Понуђена иена:
Укупна цена без ПДВ-а: 2.299.200,00 динара
ИзнОс ПДВ-а:
/ динара
Укупна цена еа ПДВ-ом: 2.299.200,00 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:
- Укупна цена без ПДВ-а: 2.299.200,00 динара
Други подаци из понуде:
Понуда ее поднОси: еамОсталн0
РОк плаћања: 17 дана
Начин плаћања: мееечним уплатама на рачун пОнуђача
УслОв плаћања: пОнуђачу није дозвОљен0 да захтева аване
РОк извршења: д0 20.12.2019. гОдине
- РОк важења понуде: 35 дана
даје приликом пОнОвнОг прегледа и етручне Оцене понуда Одбијена понуда пОнуђача:

1. 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 (у даљем тексту: пОнуђач) - понуда бр. 1-02-4047-7/19-11 од
18.06.2019. године, еа пОнуђеном ценом Од 2.299.200,00 динара без ПДВ-а,
Одбијена је ка0 кепри.кваrпљива, јер пОнуlјач није дОказа0 да иепуњава дОдатни
услОв у погледу кадрОвекОг капацитета, да има најмање 1 зап0еленОг или
ангажОванОг ван раднОг ОднОса лекара специјалиету урОлОга еа важећОм лиценцом,
јер није доетави0 валидан дОказ 0 иепуњен0ети ОвОг уелОва.
Наиме, п0етупајуliи по налОгу Републичке кОмиеије из Решења бр. 4-00-643/2019
Од 12.09.2019. гОдине, КОмиеија за јавну набавку је у пОновнОм п0етупку етручне
оцене пОнуда, због истека рОка важења понуде, пОнvђачv упутила Зактев за
прОдужење рока важења пОнvде, као и Зактев за додатно Објашњење, дана
27.09.2019. гОдине, на кОје је пОнуђач доставио ОдгОвОре у оетављенОм рОку.
- У ОдгОвОру на Зактев за прОдужење рОка важења пОнуде, пОнуђач је прОдужи0
рОк важења пОнуде за 60 дана.
- У Захтеву за додатно објашњење, наручилац је пОстави0 питање понуђачу, да
Објасни везу између доетављенОг дОказа и задатОг уелОва у пОгледу кадрОвскОг
капацитета, да има најмање 1 зап0еленОг или ангажОваног ван раднОг однОса
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лекара специјалисту уролога са важећом лиценцом, с обзиром на то даје за лекара
специјалисту уролога са важећом лиценцом, достављен М образац за Јована
Николиbа, запосленог код правног лица Борислава Николић Пр, Поликлиника

„Tectum Neo" Пожаревац, ул. Книћанинова бр. 10, Пожаревац, а које није наведено
као члан групе понуђача у поднетој понуди и Споразуму којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршењејавне набавке.
У одговору на Захтев за додатно објашњење понуђач је навео, да је приликом
састављања текничке документације направио техничку грешку, јер доктор Јован

Николић ради на неодређено време у установи „Tectum Neo" anu да такође има
уговоре о допунском раду са општом болницом „Euromedic" и поликлиником
„Tectum Med Labor", као и да они међусобно имају потписан уговор о пословнотехничкој сарадњи у складу са којим могу да уступају кадрове једни другима.
Имајући у виду наведено комисијаје утврдила да понуда садржи битан недостатак
из члана 106. став 1. тачка 2) Закона.
Наиме конкурсном документацијом је, у погледу додатног услова кадровског
капацитета захтевано да понуђач има најмање по 1 запосленог или ангажованог
ван радног односа лекара специјалисту где је између осталог наведен и уролог.
Како је понуђач као саставни део своје понуде доставио М образац који се односи
на Јована Николића, а из којег произлази да је исти запослен код правног лица
који у конкретном поступку није учесник у заједничкој понуди, то група понуђача
није доказала да испуњава предметни додатни услов.
У прилог наведеном је и додатно појашњење понуде у којем је понуђач неспорно
признао да је начинио техничку грешку и доставио доказ из којег не произлази
испуњеност додатног услова.
-

да након спроведене стручне оцене понуда и одбијања 1 од 2 прибављене понуде, није
било основа за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора - најнижа
понуђена цена, јер је прибављена само једна прихватљива понуда, Групе понуђача:

Dom zdravlja „Vizim" Beograd, Београд, Кнез Милетина 36, Zavod za
laboratorijsku dijagnostiku „Biomedica", Београд, Пожешка 67а и Opšta bolnica
„At1as", Београд, Османа Тзукиliа 3, чија је понуда код наручиоца заведена под бр.
1-02-4047-7/19-10 од 18.06.2019. године, по јединичним ценама: наведеним у понуди,
с тим да вредност укупно извршеник предметник услуга током периода важења
уговора не може прелазити износ средстава предвиђеник 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, те је Комисија за јавну набавку
предложила наручиоцу доношење Одлуке о додели уговора наведеном понуђачу, у
складу са чл. 107. ст. 3. и 108. Закона.

ПОУКА О ПРАВИОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети зактев за заштиту права,
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Портал .:ник набавки.
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