
 

 

 

 

 

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' 

 

Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 

 

Место 15000 Шабац 

 

Број одлуке 09-1/554 

 

Датум 13.04.2020. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 68/15),  

директор Опште болнице Шабац, доноси:  

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 
Уговор се додељује:  

 

Назив понуђача Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ 

Београд 

Број понуде 09-10/100 

Датум понуде 13.08.2019. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

  
Наручилац је дана 06.08.2019. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале 

вредности брoj 21/19, за јавну набавку услуге контроле запослених и апарата у РТГ 

дијагностици. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на 

Порталу јавних набавки и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs и то 07.08.2019. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су  2  понуде. 

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда брoj        

08-1/257 од 09.04.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

           

 

Предмет јавне набавке 

Контрола запослених и апарата у РТГ дијагностици 

Партија 1 – Специфични део лекарских прегледа 

Редни број јавне набавке 
 

21/19 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 450.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 434.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 434.000,00 



 

 

 
 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 
 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

Понуђена 

цена  

09-10/100 

„X-ray Košutić 

Ekoteh dozimetrija“ 

Београд  

(заједничка понуда 

са ДЗ Раковица и 

Завод за 

лаб.дијагностику 

''Конзилијум'' 

Београд) 

/ На основу поднетог захтева за заштиту 

права поуђача Комисија за заштиту права у 

поступцима јн делимично је поништила 

првобитну одлуку наручиоца и наложила да 

ли изабрани понуђач испуњава законски 

услов из чл.75.став.1.тачка 5 тако што ће се 

писаним путем обратити Министарству 

здравља РС и захтевати мишљење да ли 

докази који су достављени у понуди 

изабраног добављача обухватају и дозолу за 

обављање предметне делатности односно 

да ли исти може да врши превентивне и 

периодичне лекарске прегледе запослених 

изложених јонизујућем зрачењу категорије 

Б а који су наведени у спецификацији броја 

микронуклеуса. Наручилац се обратио 

Министарсту здравља РС и добио одговор у 

ком стоји да садржина специфичног 

прегледа запосленог који је изложен 

јонизујућем зрачењу обухвата и 

дијагностику и анализу хромозомских 

аберација и одређивање броја 

микронуклеуса што је област молекуларне 

дијагностике са цитогенетиком те да према 

Закону о здравственој заштити то може 

вршти завод за лабораторијску 

дијагностику који за такву делатност 

поседује решење Министарства здравља 

као да подносилац захтева за заштиту права 

поседује ово решење. Наручилац се обратио 

изабраном понуђачу и тражио решење 

Министарства здравља за ову делатност за 

било ког учесника у заједничкој понуди. 

Понуђач је доставио решење Министарства 

здравља за Клинички центар Крагујевац са 

којим има уговор о пословно-техничкој 

сарадњи али који није постојао у време 

подношења понуде нити је био учесник у 

заједничкој понуди. Такође, решење за 

учесника у понуди ''Конзилијум'' није 

валидно сходно појашњењу Министарства 

здравља а у вези самог датума када је 

поднет захтев за решење Министарству 

здравља од стране ''Конзилијум'' Београд 

обзиром да у појашњењу Министарства 

230.000,00 



здравља стоји :''одредбом члана 89. Закона 

о здравственој заштити, молекуларна 

дијагностика са цитогенетиком је 

препозната као делатност завода за 

лабораторијску дијагностику, 

као нове врсте здравствене установе. 

Како не постоје прописани услови у 

погледу кадра, просторија и опреме за ову 

врсту здравствене установе, до доношења 

новог подзаконског акта ни једна таква 

здравствена установа није ни настала, па 

тиме, ни овлашћена за обављање ове 

делатности. 

Постојећи заводи за лабораторијску 

дијагностику, настали до децембра 2005. 

године, не могу обављати ову делатност, с 

обзиром да исту, у време њиховог настанка, 

Закон није ни препознавао као делатност на 

примарном нивоу здравствене заштите.'' 

 

 

3) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа цена. 
 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

 Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

1. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ 

Београд 
434.000,00 

 

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски 

најповољнија понуда: 

 

 1. елемент критеријума: /                                  број пондера: / 

  

Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената 

критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној 

документацији. Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената 

критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели. 

 

                                  Елементи        

                                 критеријума 

      Назив 

      понуђача 

  

 

1. / / / / 

 

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

 

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ Београд 

            ________________________________________________________________ 

 и предлаже наручиоцу његов избор. 



 

 

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

 

 У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора 

којом се понуда брoј 09-10/100, понуђача Институт за медицину рада Србије „Др 

Драгомир Карајовић“ Београд, бира као најповољнија. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања одлуке 

о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

др Слободан Поповић 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

израдио:_____________ 

контролисао:_________ 

сагласан:____________ 

 
 

 

 

 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 

/ / 

Одговорно лице: 

 

 

 X 


