
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Број: 404-02-89/2017-17/5 
Датум: 13.11.2017. године 

Б е о г р а д 
Немањина 22-26

На основу члана 107. став 3. и чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), доноси се

О Д Л У К А
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број МВ/У/07/17

1. Уговор о јавној набавци услуге - систематски и здравствени преглед запослених. додељује 
се групи понуђача:

1. Завод "Медицински систем Београд - МСБ", Маглајска 30. Београд:
2. Општа болница "МСБ". Војводе Степе 323, Београд;
3. Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", Савска 23. Београд;
4. др Јелена Поповић Предузетник. Лабораторија из области патохистологије и цитологије РН 
LAB. Тиршова 7. Београд;
5. Талија Микролаб, Трг ослобођења 4. Ковин;
6. Талија Лаб, Дринчићева 21, Београд.

Носилац посла:

Завод "Медицински систем Београд - МСБ". Маглајска 30, 11000 Београд.
Г1ИБ: 109291780 
Матични број: 17883445
за понуду заведену код Наручиоца под бројем МВ/У/07/17-1.

2. Уговором са изабраним понуђачем из тачке 1. ове одлуке утврдиће се услови извршења 
предметне услуге у складу са спецификацијом датом у конкурсној документацији и гонудом 
деловодни број: Р-400 од 06.11.2017. године.

Укупна уговорена вредност износи: 2.985.500.00 динара без ПДВ-а.

3. Ову одлуку објавити у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Министарства.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, као наручилац, дана 03.10.2017. 
године донело Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности. број 404-02-89/2017- 
17/1.



Предмет јавне набавке: Услуга Систематски и здравс гвени преглед запослених

Редни број јавне набавке: МВ/У/07/17

Врста поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку 
јавне набавке мале вредности. а на основу чл. 39. 
и 61 .Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС" бр. 124/12. 14/15 и 68/15) и 
подзаконских аката којима се уређују јавне 
набавке.

Укупна процењена вредност јавне набавке: 3.238.333,00 динара без ПДВ-а

Партијг: Набавка није обликована по партијама

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку 
првобитно су објављени 30.10.2017. године на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца.

Записником о отварању понуда, констатовано је:

Благовремено, до 10:00 часова дана 07.11.2017. године примљене су 2 понуде. следећим 
редоследом:

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача Датум пријема Сат

МВ/У/07/17-1 Група понуђача. са носиоцем посла: Завод 
"Медицински систем Београд - МСБ" 07.11.2017. 09:31

МВ/У/07/17-2 Дом здравља MEDIGROUP Др Ристић 07.11.2017. 09:48

Није било неблаговремених понуда.

Подаци о понудама:
1 )

Број под којим је понуда заведена: МВ/У/07/17-1

Назив и адреса понуђача: Група понуђача, са носиоцем посла: Завод 
"Медицински систем Београд - МСБ"

Деловодни број понуде: Р-400 од 06.11.2017. године

Понуду подноси: Заједничка понуда
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Јединична цена услуге систематског и 
здравственог прегледа за мушкарце, без ПДВ-а:

7.850.00 динара

Јединична цена услуге систематског и 
здравственог прегледа за жене, без ПДВ-а:

10.250.00 динара

Укупна цена за оквирно предвиђени број 
запослених (80 мушкараца и 230 жена), без 
ПДВ-а:

2.985.500,00 динара

Место извршења услуге (адреса):
Војводе Степе 323. Београд: 

Савска 23, београд

Рок плаћања рачуна:
45 дана од дана пријема уредно испостављеног 

рачуна

Рок важења понуде: 60 дана

Да ли је достављена обавезна документација: Да

2 )

Број под којим је понуда заведена: МВ/У/07/17-2

Назив и адреса понуђача: Дом здравља MEDIGROUP Др Рисгић

Деловодни број понуде: 2817/17 од 06.11.2017. године

Понуду подноси: Самостално

Јединична цена услуге систематског и 
здравственог прегледа за мушкарце. без ПДВ-а: 8.700.00 динара

Јединична цена услуге систематског и 
здравственог прегледа за жене, без ПДВ-а: 12.700.00 динара

Укупна цена за оквирно предвиђени број 
запослених (80 мушкараца и 230 жена), без 
ПДВ-а:

3.617.000.00 динара

Место извршења услуге (адреса):
Париске комуне 26; Народних хероја 38: 

Макензијева 57; Булевар Краља Александра 294; 
Цара Душана 58.

Рок плаћања рачуна: 45 дана од дана пријема уредно испостављеног 
рачуна



Рок важења понуде: 100 дана

Да лије достављена обавезна документација: Да

У поступку прегледа и стручне оцене понуда, констатовано је:

- да се понуда понуђача "Дом здравља MEDIGROUP Др Ристић" одбија као неприхватљива. Укупна 
понуђена цена овог понуђача за оквирно предвиђених 310 запослених (80 мушкараца и 230 жене) 
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
- да је понуда групе понуђача, са носиоцем посла: Завод "Медицински систем Београд - МСБ':

• благовремена;
• одговарајућа, испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку;
• не садрже битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН;
• не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача;
• не прелази износ процењене вредности.

па се сматра прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

РАНГИРАЊЕ ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

Редни број Назив понуђача Укупна цена

1. Група понуђача. са носиоцем посла: Завод 
"Медицински систем Београд - МСБ" 2.985.500.00 динара

На основу напред наведеног, предлаже се да се за услугу систематског и здравственог 
прегледа запослених уговор додели понуђачу:

Завод "Медицински систем Београд - МСБ", 
као носилац посла испред групе понуђача

Адреса: Маглајска 30. 11000 Београд

ПИБ: 109291780

Матични број: 17883445

Де-товодни број понуде: Р-400 од 06.11.2017. године

са следећим елементима понуде:

Јединична цена услуге систематског и здравственог 
прегледа за мушкарце, без ПДВ-а: 7.850.00 динара

Јединична цена услуге систематског и здравственог 
прегледа за жене. без ПДВ-а: 10.250.00 динара

415



Укупна цена за оквирно предвиђени број запослених 
(80 мушкараца и 230 жена). без ПДВ-а: 2.985.500.00 динара

Место извршења услуге (адреса): Војводе Степе 323, Београд: 
Савска 23, београд

Изабрани понуђач је поднео заједничку понуду и изршава набавку као група понуђача:

1. Завод "Медицински систем Београд - МСБ", Маглајска 30, Београд;
2. Општа болница "МСБ", Војводе Степе 323, Београд:
3. Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", Савска 23. Београд;
4. др Јелена Поповић Предузетник. ЈЈабораторија из области патохистологије и цитологије РН
LAB. Тиршова 7. Београд;
5. Талија Микролаб, Трг ослобођења 4, Ковин;
6. Талија Лаб, Дринчићева 21. Београд.

Рок плаћања рачуна: У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно 
максимално 45 данаоддана пријема исправно испостављеног рачуна (фактуре). Рок важења понуде: 
60 дана од дана отварања понуда.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 
законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Наручиоцу. а копија се предаје 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. у року од 5 дана од дана 
објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки.
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