Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs
На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15)
објављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: Јавно предузеће „Путеви Србије“
Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282
Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће
Предмет јавне набавке: услуга – Периодична испитивања услова радне околине;
прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада;
оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију
запослених у случају опасности; систематски преглед запослених (85147000 –
Здравствене услуге у предузећима)
Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 17.000.000,00 динара без
пореза на додату вредност.
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа укупна понуђена
цена“.
Број примљених понуда:
Благовремено до дана 12. јануара 2016. године примљене су понуде два понуђача.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Понуда понуђача Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
Београд је највиша понуђена са укупним јединичним ценама из понуде у износу од
23.795,00 динара без пореза на додату вредност, односно 23.795,00 динара са
порезом на додату вредност, а понуда групе понуђача Дом здравља „Визим“
Београд, Завод за лабораторијску дијагностику „Biomedica“ Београд, Друштво за
услуге у области заштите „Техпро“ д.о.о. Београд и Здравствена уставнова
„Градски завод за јавно здравље Београд“ Београд је најнижа понуђена са укупним
јединичним ценама у износу од 19.300,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 19.300,00 динара са порезом на додату вредност.
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Понуда понуђача Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
Београд је једина прихватљива са укупним јединичним ценама из понуде у износу
од 23.795,00 динара без пореза на додату вредност, односно 23.795,00 динара са
порезом на додату вредност.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач наступа са подизвођачем Институт за јавно здравље Србије „ Др Милан
Јовановић – Батут“ Београд.
Проценат укупне вреднсоти набавке који ће извршити подизвођач је: 5,46%
Датум доношења одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора је донета дана 19.02.2016. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 18.03.2016. године
Основни подаци о добављачу:
„ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, улица Савска број 23, матични број 07065191, ПИБ 100348642, број
рачуна 840-636667-57 код Управе за трезор, телефон 011/3611-619, које заступа
директор Прим. др Владо Батножић
Период важења уговора:
Рок важења уговора је годину дана од дана закључења Уговора.

