АГЕНЦИЈА ЗА
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге
здравственог систематског прегледа запослених у Агенцији за осигурање депозита, ЈН.МВ.13/20, дана 23.3.2020. године, донeта је
ОДЛУКА
о додели уговора
1. Уговор о јавној набавци мале вредности у поступку јавне набавке услугa здравственог
систематског прегледа запослених у Агенцији за осигурање депозита, додељује се
понуђачу Smart&Clever д.o.o. из Београда, ул. Колубарска 24, као носиоцу посла, који је
поднео заједничку понуду са понуђачима: ДЗ Еуромедик из Београда, ул. Гандијева
122г, ОБ Еуромедик из Београда, ул. Вишеградска 20, Поликлиником Tectum Med
Labor из Пожаревца, ул. Книћанинова 19-21, Лабараторијом Aqualab 23 из Београда,
Бул. Црвене армије 11г/2 и ДЗ „Др Милутин Ивковић“ из Београда, ул. Кнез Данилова
16.
2. Понуђачу из тачке 1. ове одлуке биће достављен уговор о јавној набавци у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
3. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Агенције.
Образложење
Агенција за осигурање депозита, 11000 Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2, сагласно усвојеном
Финансијском плану и Плану јавних набавки за 2020. годину, донела је Одлуку о покретању
поступка јавне набавке мале вредности услуге здравственог систематског прегледа запослених
у Агенцији, О.бр.ОД.Д-1215/20 од 13.2.2020. године и Решење о образовању Комисије за јавну
набавку, O.бр.ОД.Д.-1216/20 од 13.2.2020. године и ПС.бр-62/20 од 12.3.2020. године. На
основу наведене одлуке припремљен је позив за достављање понуда и Конкурсна
документација који су дана 4.3.2020. године, објављени на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Агенције.
Предмет јавне набавке број ЈН.МВ.-13/20 је набавка услуге обављања здравственог
систематског прегледа запослених у Агенцији за осигурање депозита. Ознака из општег
речника набавке је 85100000 – здравствене услуге. Процењена вредност предметне набавке је
1.200.000 динара без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а), те је набавка спроведена у поступку
јавне набавке мале вредности.
Средства за предметну јавну набавку су обезбеђена из сопствених средстава Агенције и
предвиђена су Планом јавних набавки за 2020. годину и Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћање за предметну набавку ће се обавити са конта 64354 – трошкови здравственог прегледа
запослених. Уговор се закључује на период од једне године, и то до износа процењене
вредности набавке без ПДВ-а.

Рок за достављање понуда је био 13.3.2020. године до 12:00 часова. Отварање понуда је
спроведено истог дана у 12:15 часова у просторијама Наручиоца. Комисија за јавну набавку у
саставу: Владимир Спасић, заменик председника, Наташа Јаковљевић и Весна Петровић,
чланови, констатовала је да су 3 (три) понуђача доставила благовремене понуде и да није било
неблаговремених понуда.
Понуду су доставили следећи понуђачи наведени према времену подношења понуде:
Број под
којим је
понуда
заведена

1391/20

1392/20

1393/20

Назив понуђача

Заједничка понуда
1. Дом здравља „Визим“ – носилац посла
Београд, Кнез Милетина бр. 36
2. Општа болница „Атлас“ – члан групе
Београд, Османа Ђикића бр. 3
3. Завод за лабараторијску дијагоностику
„Biomedica“ - члан групе
Београд, Пожешка бр. 67а
Заједничка понуда
1. Smart&Clever doo - носилац посла
Београд, Колубарска 24
2. ДЗ Еуромедик – члан групе
Београд, Гандијева 122г
3. ОБ Еуромедик – члан групе
Београд, Вишеградска 20
4. Поликлиника Tectum Med Labor – члан групе
Пожаревац, Книћанинова 19-21
5. Лабараторија Aqualab 23 – члан групе
Београд, Бул. Црвене армије 11г/2
6. ДЗ „Др Милутин Ивковић“ – члан групе
Београд, Кнез Данилова 16
Општа болница Аурора
Београд, Вишеградска 26
Подизвођачи:
1. Гордана Дакић ПР Лабараторија за
микробиологију Aqualab 49
Београд, Николаја Гогоља 30а
2. Марија Хавелка Ђуковић ПР Aqualab 23
Београд, Бул. Црвене армије 11г/2

Датум
пријема

Сат

13.3.2020.

10.10h

13.3.2020.

11.30h

13.3.2020.

11.40h

Јавном отварању понуда је присуствовао овлашћени представник понуђача Smart&Clever д.o.o.
из Београда, ул. Колубарска 24, као носилац посла - Василије Коругић, пуномоћје од
12.3.2020.г. и представник понуђача Општа болница Аурора из Београда, ул. Вишеградска 26,
као носилац посла - Милош Краљ, пуномоћје од 13.3.2020. године.
Комисија је констатовала да су све благовремено примљене понуде, као да су понуђачи
Smart&Clever д.o.o. и Дом здравља „Визим“ доставили Споразум о заједничком наступању
којим су понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке.
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Комисија је прочитала податке из достављених понуда:

Заводни
број

1391/20

1392/20

1393/20

Понуђач

Заједничка понуда
1. Дом здравља „Визим“ – носилац посла
Београд, Кнез Милетина бр. 36
2. Општа болница „Атлас“ – члан групе
Београд, Османа Ђикића бр. 3
3. Завод за лабараторијску дијагоностику
„Biomedica“ - члан групе
Београд, Пожешка бр. 67а
Заједничка понуда
1. Smart&Clever doo - носилац посла
Београд, Колубарска 24
2. ДЗ Еуромедик – члан групе
Београд, Гандијева 122г
3. ОБ Еуромедик – члан групе
Београд, Вишеградска 20
4. Поликлиника Tectum Med Labor – члан
групе
Пожаревац, Книћанинова 19-21
5. Лабараторија Aqualab 23 – члан групе
Београд, Бул. Црвене армије 11г/2
6. ДЗ „Др Милутин Ивковић“ – члан групе
Београд, Кнез Данилова 16
Општа болница Аурора
Београд, Вишеградска 26

Укупна цена
прегледа за
жене
без ПДВ-а

Укупна цена
прегледа за
мушкарце
без ПДВ-а

Укупна цена
прегледа за
жене и
мушкарце
без ПДВ-а

24.649,00

17.949,00

42.598,00

23.400,00

18.800,00

42.200,00

47.600,00

39.100,00

-

У току јавног отварања, представник понуђача Smart&Clever д.o.o. је указао да понуђач Дом
здравља Визим није доставио доказ да је регистрован за област цитологије, а што је захтевано
Конкурсном документацијом, као и да није доставио комплетан списак опреме (доставио је
само доказ за микроскоп) која је неопходна за извршење услуга лабараторијских анализа.
Такође, представник понуђача Smart&Clever д.o.o. је указао да понуђач Општа болница Аурора
није доставио комплетан списак опреме која је неопходна за извршење свих услуга из
спецификације предмета јавне набавке са копијом сертификата за исту.
Након тога, присутним представницима понуђача је уручена копија потписаног записника са
јавног отварања понуда, а понуђачу који није учествовао у поступку јавног отварања
достављена је копија записника у законском року.
У поступку прегледа и оцене понуда, Комисија је извршила проверу збира јединично
наведених цена у понудама за прегледе мушкараца и жена, односно проверила да ли цене по
ставкама у збиру одговарају укупно наведеној цени у понуди. Комисија је утврдила да нема
рачунских грешака у понудама. Имајући у виду да је понуђач Општа болница Аурора није на
адекватан и исправан начин унела у Образац понуде, укупну цену за тражене услуге, Комисија
је сабрала цену пакета за жене и цену пакета за мушкарце, тако да укупна цена прегледа за
жене и мушкарце износи 86.700,00 динара без ПДВ-а.
Даље у фази стручне оцене понуда, Комисија је констатовала да је Конкурсном
документацијом дата спецификација специјалистичких прегледа за запослене у Агенцији, те да
је у складу са тим и својим познавањем области медицине, у погледу доказивања обавезног
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, Конурсном документацијом предвиђено да је
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понуђач дужан да достави неоверене копије важећих дозвола министарства надлежног за
послове здравља о испуњености услова за обављање услуга из следећих области медицине:
интерне медицине, кардиологије, радиологије, гинекологије, офтамологије, дерматологије,
пулмологије, анестезиологије; хирургије; урологије; медицинске биохемије; микробиолошке
лабораторије; цитолошке лабораторије.
С тим у вези, а у складу са примедбом представника понуђача Smart&Clever д.o.o. да понуђач
Дом здравља Визим као носилац посла, није доставио доказ да је регистрован за област
цитологије, што је захтевано Конкурсном документацијом, Комисија је увидом у Решење
Министарства здравља достављено од стране Дома здравља Визим, односно Завода за
лабараторијску дијагоностику „Biomedica“ као члана групе, констатовала да је члан групе
„Biomedica“ регистрован за пружање здравствених услуга из области биохемијске
дијагностике, микробиолошке дијагоностике са вирусологијом и патохистолошке
дијагностике. Такође, увидом у достављене доказе за кадровски капацитет, Комисија је
констатовала да је од стране групе понуђача Дома здравља Визим, односно члана групе Завод
за лабараторијску дијагоностику „Biomedica“ достављена копија важећег уговора о
ангажовању специјалисте за мед. цитологију.
Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је на територији Републике Србије проглашено
ванредно стање 16. марта 2020. године, због јавне опасности од заразе вирусом COVID-19,
Комисија није била у могућности да се обрати Министарству здравља у циљу појашњења
области патохистологије и цитологије а сходно специјалистичким прегледима који су тражени
Конкурсном документацијом. Сходно томе, Комисија је констатовала да је заједничка понуда
коју је поднела група понуђача Дом здравља Визим, као носилац посла, потпуна понуда у виду
испуњености обавезних услова, с обзиром да је члан групе „Biomedica“ између осталог,
регистрован и за патохистолошку дијагностику, као и да има ангажованог специјалисту за мед.
цитологију.
Конкурсном документацијом је, између осталог, предвиђен и додатни услов за учешће у
поступку предметне јавне набавке који се односи на технички капацитет, тако да испуњеност
наведеног услова понуђач доказује достављањем изјаве о техничком капацитету и списак
опреме која је неопходна за извршење свих услуга из спецификације предмета јавне набавке, са
копијом сертификата за исту (у слободној форми).
Везано за примедбу представника понуђача Smart&Clever д.o.o. да понуђач Дом здравља
Визим, као носилац посла, није доставио комплетан списак опреме (доставио је само доказ за
микроскоп) која је неопходна за извршење услуга лабараторијских анализа, Комисија је
увидом у списак опреме и достављене сертификате, констатовала да је понуђач Дом здравља
Визим доставио све тражене доказе да располаже савременом и исправном медицинском
опремом, тј. средствима за рад неопходним за извршење свих услуга, односно да је за члана
групе Завод за лабараторијску дијагоностику „Biomedica“ достављен доказ са сертификатом од
медицинске опреме за микроскоп.
Комисија је констатовала да је Дом здравља Визим, као носилац посла, доставио потписану
Изјаву о техничком капацитету којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да располаже пословним простором за обављање здравствених услуга
на територији градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула,
Савски венац, Стари град и Чукарица, као и да је у потпуности опремљен свим материјалнотехничким средствима неопходним за адекватно извршење свих уговорних обавеза понуђача
које могу настати по основу ове јавне набавке, односно да располаже савременом и исправном
медицинском опремом, тј. средствима за рад неопходним за извршење свих услуга из
спецификације предмета јавне набавке, а која су сертификована од надлежних органа.
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Имајући у виду да је Дом здравља Визим, као носилац посла, доставио један доказ у вези
потребне медицинске опреме за услуге лабараторијских анализа, и то за микроскоп, а да
Комисија са сигурношћу не може утврдити да ли је за обављање тих анализа потребна још нека
опрема или апарат, као и да је понуђач доставио потписану Изјаву о техничком капацитету,
Комисија је констатовала да је понуда потпуна и прихватљива у погледу испуњености овог
додатног услова.
Увидом у понуду групе понуђача коју представља Smart&Clever д.о.о. Комисија је
констатовала да је Споразум о заједничком наступању сачињен у складу са Законом о јавним
набавкама. Споразумом је утврђено да ће носилац посла Smart&Clever д.о.о. обављати
административне и техничке послове везано за конкретну јавну набавку, а који се огледају у
следећем: организовање групе понуђача, прикупљање и састављање документације,
подношење документације и учестововање на јавном отварању понуда, заступање групе
понуђача пред наручиоцем, достављање средства обезбеђења – менице, праћење реализације у
складу са законском регулативом, као и вођење и контрола комплетне администрације за
пружене услуге групе понуђача, а да ће чланови групе обављати појединачне специјалистичке
прегледе и лабараторијске анализе. С тим у вези, Комисија је констатовала да је у понуди
достављена копија Решења Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки, бр. 4-00-1126/2019 од 6.12.2019. године, у којој је између осталог наведено, да су у
смислу сачињеног споразума, обавезе сваког члана групе одређене тако да, чланови групе
обављају медицинске прегледе и лабараторијске анализе, а да су обавезе носиоца посла
немедицинске природе, те да се претежна делатност носиоца посла са конкретном јавном
набавком не може довести у вези са испуњеношћу обавезних услова за учешће у поступцима
јавних набави, односно да се на њој не може заснивати оцена неприхватљивости понуде.
Имајући у виду наведено, Комисија је констатовала да је заједничка понуда коју представља
понуђач Smart&Clever д.о.о. потпуна и прихватљива.
Што се тиче примедбе представника понуђача Smart&Clever д.o.o. да понуђач Општа болница
Аурора није доставио комплетан списак опреме која је неопходна за извршење свих услуга из
спецификације предмета јавне набавке са копијом сертификата за исту, Комисија је увидом у
достављени списак опреме са сертификатима, констатовала да је понуђач у списку навео и
доставио сертификате за само неколико апарата који су потребни за извршење појединих
специјалистичких прегледа из спецификације предмета јавне набавке, док за поједине
специјалистичке прегледе није навео нити доставио сертификате да поседује опрему. Комисија
је констатовала да је у погледу испуњености додатног услова за технички капацитет, понуда
понуђача Општа болница Аурора непотпуна, односно неприхватљива, те да се одбија због
битних недостатака у смислу члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама зато што није
доказао да испуњава додатне услове у погледу техничког капацитета.
Законом о јавним набавкама прописано је да је прихватљива понуда она понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке. С тим у вези, Комисија Наручиоца је констатовала да су
понуде понуђача Smart&Clever д.o.o. и Дома здравља Визим, као носилаца послова,
одговарајуће и прихватљиве у складу са захтевима из Конкурсне документације.
Конкурсном документацијом је прописано да ће одлука о додели уговора бити донета
применом критеријума најниже понуђене укупне цене. На основу наведеног, Комисија је
утврдила следећу ранг листу понуђача чије су понуде благовремене, потпуне и одговарају свим
захтевима наручиоца, и то:
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Понуђач

Заједничка понуда
1. Smart&Clever doo - носилац посла
Београд, Колубарска 24
2. ДЗ Еуромедик – члан групе
Београд, Гандијева 122г
3. ОБ Еуромедик – члан групе
Београд, Вишеградска 20
4. Поликлиника Tectum Med Labor – члан групе
Пожаревац, Книћанинова 19-21
5. Лабараторија Aqualab 23 – члан групе
Београд, Бул. Црвене армије 11г/2
6. ДЗ „Др Милутин Ивковић“ – члан групе
Београд, Кнез Данилова 16
Заједничка понуда
1. Дом здравља „Визим“ – носилац посла
Београд, Кнез Милетина бр. 36
2. Општа болница „Атлас“ – члан групе
Београд, Османа Ђикића бр. 3
3. Завод за лабараторијску дијагоностику
„Biomedica“ - члан групе
Београд, Пожешка бр. 67а

Укупна цена прегледа за
жене и мушкарце без ПДВ-а

Ранг листа

42.200,00

1.

42.598,00

2.

Имајући у виду да је понуђач Smart&Clever д.о.о. као носилац посла из Београда, ул.
Колубарска 24, понудио најнижу укупну цену прегледа за жене и мушкарце, што га чини
прворангираним, на предлог Комисије за јавну набавку, донета је одлука као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
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