
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 

68/15) наручилац доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У 
  о додели уговора 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „Завод за здравствену заштиту радника 

„ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, број 18/34-13 од  01.07.2016. године, па се изабраном понуђачу 

додељује уговор по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности - Систематски преглед 

запослених 05/16. 

 

О б  р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 07.06.2016. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности 

бр.18/34-2, за набавку услуга- Систематски преглед запослених 05/16. Решењем бр.18/34-3 је 

образована трочлана комисија за спровођење поступка. За наведену набавку Факултет као 

наручилац је упутио Позив за достављање понуда потенцијалним понуђачима (на 3 адресе) и 

објавио исти на Порталу јавних набавки и свом сајту. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 ( четири) понуде. 

Дана 01.07.2016. године, Комисија је јавно отворила понуде, и сачинила записник  о томе 

заведен под бројем 18/34-16.  

Након спроведеног отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда и 

сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр.18/34-17 од 05.07.2016. године. 

У наведеном Извештају  Комисија је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: услуге 
 

2) Подаци  о  јавној  набавци: 

Предмет јавне набавке: Систематски преглед запослених 

Редни број јавне набавке 05/16 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.500.000,00 

 

              3)  Укупан број поднетих понуда : 4                                             
           

Благовремене понуде : 

Назив / име  понуђача : 

1. Институт за медицину рада „ Др Драгомир Крајовић“  

2. Завод за здравствену заштиту радника „ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ 

3. Група понуђача : Дом здравља „Визим“, Завод за лабораторијску дијагностику 

„Biomedica“ 

4.  Дом здравља „Еуромедик“   
 

Неблаговремене понуде : 

нема неблаговремених понуда 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ 
 
Булевар краља Александра 73 

11000  Београд 

Телефон (011) 321-553 

Телефакс (011) 337-02-23 

E пошта dekanat@grf.bg.ac.rs 

Рачун 840-1437666-41 

ПИБ 100251144 

Мат бр 07006454 



 

4) Оцена понуда -  критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

„До истека рока за пријем понуда, до 12 сати дана 01.07.2016. године су пристигле 4 

благовремене понуде, неблаговремених понуда није било. У 12.30 сати  комисија је 

отворила пристигле понуде, у присуству три представника понуђача, и записнички 

констатовала да су све понуде потпуне, сви обрасци из конкурсне документације који су 

предвиђени као обавезна садржина понуде  су у достављеним понудама попуњени, 

потписани и оверени печатима понуђача. 

На основу увида у понуде, комисија је констатовала да су све четири понуде прихватљиве 

у смислу Закона о јавним набавкама, и с обзиром на процењену вредност јавне набавке па 

је применом критеријума „ најнижа цена“ рангирала понуде. 

 

5) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа цена: 
 

    Назив / име понуђача                                               Понуђена цена (без ПДВ) 

  

1. Завод за здравствену заштиту радника „ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“............942.150,00 дин 

2. Дом здравља „Еуромедик“..................................................................................1.257.200,00 дин   

3. Институт за медицину рада „ Др Драгомир Крајовић“ ................................1.405.500,00 дин 

4. Група понуђача : Дом здравља „Визим“,  

Завод за лабораторијску дијагностику „Biomedica“.........................................1.446.300,00 дин 
  

6) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: / 

 

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

 

Комисија је после стручне оцене прихватљивих понуда, применом критеријума „најнижа 

цена“, констатовала да је најповољнија понуда понуђача Завод за здравствену заштиту 

радника „ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ и предлаже да се у том смислу донесе Одлука о додели 

уговора.“ 

 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца прихватио је 

предлог Комисије о избору најповољније понуде, те је на основу 

законског овлашћења донео  Одлуку о додели уговора најповољнијем 

понуђачу. 
 
ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ. 

 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања исте на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца (у складу са чл.149 став 6. Закона о 

јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 68/15). 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод. 


