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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС”, 

број 124/12, 14/15 и 68/15), Драган Поповић, државни секретар, по овлашћењу 
министра бр. 021-01-34/3-2/2014-05 од 01.04.2015. године доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

За партију 2 и партију 4 
ЈН 6/2016 

 
Назив наручиоца: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања 
Адреса наручиоца: Немањина 22-26, 11000 Београд 
Интернет страница наручиоца: www.minrzs.gov.rs 
Врста наручиоца: Орган државне управе 
Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 404-02-11/1/2016-

22 од 19.01.2016. године 
Врста предмета: Услуге 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:,  
Услуге Бањско и климатско лечење и опоравак корисника у области борачко 

инвалидске заштите, обликована у 5 партија, са укупном процењеном вредношћу од 
16.666.000,00  динара без обрачунатог ПДВ-а  

ОРН 85120000  - здравствене услуге 
Бр. партије Опис Општи речник набавке Процењена вредност у 

динарима без ПДВ-а 

Партија 2 

Набавка услуга 
бањског лечења за 
потребе лечења 
болести локомоторног 
апарата.  

85120000  - здравствене 
услуге 

8.333.333 ,00 динара 

Партија 4 

Набавка услуга 
бањског лечења за 
потребе лечења 
болести периферног и 

85120000  - здравствене 
услуге 

3.333.333,00 динара 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,  
ЗАПОШЉАВАЊЕ  

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
                   Број: 404-02-11/14/2016-22 

Датум: 07.06.2016.године 
Немањина 22–26 

Београд 
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централног нервног 
система 

 
Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку и 

евентуална одступања од плана набавки: 
У Плану јавних набавки за 2016. годину, под редним бројем 1.2.5, предвиђена је 

јавна набавка услуге Бањско и климатско лечење и опоравак корисника у области 
борачко инвалидске заштите, обликована у 5 партија, са укупно процењеном 
вредношћу у износу од 16.666.000,00  динара без обрачунатог ПДВ-а. Оквирни 
датум за покретање поступка предвиђен је током јануара 2016. године и јавна 
набавка покренута је у јануару 2016. године.  

 
5. Критеријум за доделу уговора:  
Економски најповољнија понуда. 
 

1. Одлука о додели уговора доноси се применом критеријума „ економски 
најповољнија понуда“, врши се рангирање понуда на основу 

следећих елемената критеријума и пондера одређених за те критеријуме: 
 

Избор најповољније понуде обавио се применом критеријума из члана 85. 
став 1., тачка 1. (економски најповољнија понуда) Закона о јавним набавкама, на 
следећи начин:  

 

р.б. критеријум 
 

број бодова 
 

1. Понуђена цена 80 

2.  
Квалитет –укупна вредност референтне 

листе  
20 

                Σ   100 

 
 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОНУДЕ 
 
 1. Понуђена цена бодоваће се по следећој формули: 
 
 
  
 
 
 

2. Квалитет – укупна вредност референтне листе:  
 

Бодови цена  = 
80 x најнижа понуђена цена 

       конкретно понуђена цена 
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА = бодови цена + бодови квалитет-укупна вредност 
референтне листе  
 
Уговор се додељује понуђачу чија понуда добије највећи број бодова.  
 

 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера као економски 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има најнижу понуђену цену 
 

6. Благовремено је пристиглo укупно 7 понуда и то: 
 
 

Р. бр Назив  и седиште понуђача Број под којим је 
понуда заведена 

Датум 
пријема и 
час пријема 

Број партије 

1. Специјална болница за 
лечење и рехабилитацију 
„Меркур“ Булевар спрских 
ратника 18 
Врњачка Бања 

404-02-11/7-1/2016-22 
 

18.02.2016 
11:20 
часова 

1,2,3,4 и 5 

2. Специјална болница за 
рехабилитацију „АГЕНС“ 
Матарушка бања 

404-02-11/7-2/2016-22 19.02.2016 
14:00 
часова 

2 

3. Специјална болница за 
рехабилитацију Ивањица, 
13. Септембар бр 78 
Ивањица 

404-02-11/7-3/2016-22 22.02.2016 
08:30 
часова 

2 и 4 

4. Институт за рехабилитацију 
Београд,  
Сокобањска бр. 17, 
Београд 

404-02-11/7-4/2016-22 22.02.2016 
11:30 
часова 

2 

5. Институт за рехабилитацију 
Београд,  
Сокобањска бр. 17, 
Београд 

404-02-11/7-5/2016-22 22.02.2016 
11:30 
часова 

4 

6. Институт за лечење и 
рехабилитацију „Нишка 
бања“ Ниш,  
Српских јунака бр. 2 
Нишка бања 
 

404-02-11/7-6/2016-22 22.02.2016 
11:40 
часова 

2 и 5 

Бодови  квалитет –укупна 
вредност референтне 
листе   = 

20 x  износ референтне листе понуђача који се 
бодује 

износ референтне листе понуђача са највишом 
вредношћу      
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7. Специјална болница за 
рехабилитацију „Бањица“ 
Сокобања, М. Пејовића бр. 
40 

404-02-11/7-7/2016-22 22.02.2016 
11:50 
часова 

2 и 4 

 
 
Неблаговремених понуда није било 
 
7.Комисија је На основу Решења Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки  број: 4-00-350/2016 од 20.05.2016.године, којим је 
усвојен захтев за заштиту права  подносиоца захтева «Специјалне болнице за 
рехабилитацију Ивањица“ из Ивањице улица 13. септембар број 78, поднет у 
отвореном поступку јавне набавке услуга бањско и климатског лечења и опоравак 
корисника у области борачко инвалидске заштите, обликованом по партијама, ЈН 
број 06/2016, за коју је Позив за подношење понудфа објављен на Порталу јавних 
набавки 19.01.2016. гдоине и делимично поништен отворени поступак јавне набавке 
услуга за партију 2 и партију 4 у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о 
додели уговора у поновљеном Извештају о стручној оцени понуда број 404-
02-11/13/2016-22 од 06.06.2016. године констатовала следеће: 
 
Понуђене цене за једнокреветну собу (ј.к) и за двокреветну собу (д.к) и рефрентне 
листе из понуда понуђача:  
 
 
1. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Специјална болница за лечење и рехабилитацију 
„Меркур“ Булевар спрских ратника 18 
Врњачка Бања 
Партија 2 
Понуђена цена без ПДВ-а: ј.к-2.650,00 и д.к 2.550,00динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: / динара   
Референтна листа: 229.824.479,17 динара 
 
 
2. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Специјална болница за лечење и рехабилитацију 
„Меркур“ Булевар спрских ратника 18 
Врњачка Бања 
Партија 4 
Понуђена цена без ПДВ-а: јк 2.650,00 и дк 2.550,00динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: / динара   
Референтна листа: 229.824.479,17 динара 
 
 
3. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Специјална болница за рехабилитацију „АГЕНС“ 
Матарушка бања 
Партија 2 
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Понуђена цена без ПДВ-а: дк 2.400,00 динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: / динара   
Референтна листа: 408.708.360,00 динара 
 
4. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. 
Септембар бр 78 
Ивањица 
Партија 2 
Понуђена цена без ПДВ-а: јк 2.700,00 и дк 2.250,00 динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: / динара   
Референтна листа: 204.361.174,28 динара 
 
5. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. 
Септембар бр 78 
Ивањица 
Партија 4 
Понуђена цена без ПДВ-а: јк 2.700,00 и дк 2.250,00 динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: / динара   
Референтна листа:48.606.834,00 динара 
 
6. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Институт за рехабилитацију Београд,  
Сокобањска бр. 17,Београд  
Партија 2 
Понуђена цена без ПДВ-а: јк 3.450,00 и дк 2.950,00динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: / динара   
Референтна листа: 1.578.451.704,66 динара 
 
7. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Институт за рехабилитацију Београд,  
Сокобањска бр. 17, 
Београд 
Партија 4 
Понуђена цена без ПДВ-а: јк 3.450,00 и дк 2.950,00динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: / динара   
Референтна листа:1.578.451.704,66 динара 

 
8. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка бања“ 
Ниш, Српских јунака бр. 2, Нишка бања 
Партија 2 
Понуђена цена без ПДВ-а: јк 3.930,63 и дк 3.530,63динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: / динара   
Референтна листа: 31.552.941,00 динара 
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9. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Специјална болница за рехабилитацију „Бањица“ 
Сокобања, М. Пејовића бр. 40 
Партија 2 
Понуђена цена без ПДВ-а: јк 2.500,00 и дк 2400,00  динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: јк 3.000,00 и дк 2.880,00 динара   
Референтна листа: 145.541.579,25 динара 
 
10. Подаци из понуде понуђача: 
назив понуђача: Понуђач: Специјална болница за рехабилитацију „Бањица“ 
Сокобања, М. Пејовића бр. 40 
Партија 4 
Понуђена цена без ПДВ-а: јк 2500,00 и дк 2400,00динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом: јк 3.000,00 и дк 2.880,00 динара   
Референтна листа: 145.541.579,25 динара 
 
8. Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда број 404-02-11/13/2016-22 
од 06.06.2016. године поступајући по Решењу Републичке комисије број: 4-00-350/2016 
од 20.05.2016. године, дана 06.06.2016. године приступила је поновном детаљном прегледу 
достављених благовремених понуда, по редоследу приспећа и констатовала следеће: 

ПАРТИЈА 2. - Услуга бањског лечења за потребе лечења болести локомоторног 
апарата.  
Укупан број поднетих понуда:    6 
 

                Елементи        
                критеријума 
 
      Назив 
      понуђача 

 
 

Цена Референтна листа  
Укупно 
пондера 

1. Специјална 
болница за 
рехабилитацију 
Ивањица, 13. 
Септембар бр 78 
Ивањица 
бр.404-02-11/7-
3/2016-22 од 
22.02.2016 
 

80 17,78 97,78 

2. Специјална 
болница за лечење 
и рехабилитацију 
„Меркур“ Булевар 
спрских ратника 18 
Врњачка Бања 
бр.404-02-11/7-
1/2016-22 од 
18.02.2016 

76,15 20 96,15 
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3. Институт за 
лечење и 
рехабилитацију 
„Нишка бања“ 
Ниш,  
Српских јунака бр. 
2 
Нишка бања 
бр.404-02-11/7-
6/2016-22 од 
22.02.2016 
 

53,07 2,74 55,81 

 
4.Понуђач Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска бр. 17,Београд 
бр.404-02-11/7-4/2016-22 од 22.02.2016.  не испуњава услов у погледу кадровског 
капацитета, јер нема радно ангажованог доктора специјалисту неуролога, како је 
тражено конкурсном документацијом, те Комисија у Извештају о стручној оцени 
понуда број 404-02-11/9/2016-22 од 22.02.2016. године оценила понуду 
неприхватљивом. 

 
5.Понуђач Специјална болница за рехабилитацију „АГЕНС“ Матарушка бања 
бр.404-02-11/7-2/2016-22 од 19.02.2016.у Обрасцу структуре цена није навео цену 
једнокреветне собе, те је у Образцу понуде навео укупну цену само за двокреветну 
собу, а не укупну цену коју чини збир цена за једнокревтну собу и за двокреветну 
собу како је тражено Конкурсном документацијом, те Комисија у Извештају о 
стручној оцени понуда број 404-02-11/9/2016-22 од 22.02.2016. године оценила 
понуду неприхватљивом. 
 
6.Понуђач Специјална болница за рехабилитацију „Бањица“Сокобања, М. 
Пејовића бр. 40, бр.404-02-11/7-7/2016-22 од 22.02.2016. у Обрасцу VII Образац  
структуре цена није исказан износ ПДВ-а у процентима, како је тражено 
Конкурснок документацијом, већ је дат износ од  980 динара, те Комисија у 
Извештају о стручној оцени понуда број 404-02-11/9/2016-22 од 22.02.2016. године 
оценила понуду неприхватљивом. 
 
 
ПАРТИЈА 4. – услуга бањског лечења за потребе лечења болести периферног и 
централног нервног система  
 
Укупан број поднетих понуда:    4 
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                Елементи        
                критеријума 
 
      Назив 
      понуђача 

 
 

Цена Референтна листа  
Укупно 
пондера 

1. „Меркур“ Булевар 
спрских ратника 
18, Врњачка Бања 
бр.404-02-11/7-
1/2016-22 од 
18.02.2016 

76,15 20 96,15 

2. Специјална 
болница за 
рехабилитацију 
Ивањица, 13. 
Септембар бр 78 
Ивањица  
бр.404-02-11/7-
3/2016-22 од 
22.02.2016 
 

80 4,2 84,20 

 
3. Понуђач Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска бр. 17, Београд 
бр.404-02-11/7-5/2016-22 од 22.02.2016. не испуњава услов у погледу кадровског 
капацитета, јер нема радно ангажованог доктора специјалисту неуролога, како је 
тражено конкурсном документацијом, те Комисија у Извештају о стручној оцени 
понуда број 404-02-11/9/2016-22 од 22.02.2016. године оценила понуду 
неприхватљивом. 
 
 
 
4.Понуђач Специјална болница за рехабилитацију „Бањица“Сокобања, М. 
Пејовића бр. 40, бр.404-02-11/7-7/2016-22 од 22.02.2016. у Обрасцу VII Образац  
структуре цена није исказан износ ПДВ-а у процентима, како је тражено 
Конкурснок документацијом, већ је дат износ од  980 динара, те Комисија у 
Извештају о стручној оцени понуда број 404-02-11/9/2016-22 од 22.02.2016. године 
оценила понуду неприхватљивом. 
 
Основни подаци о понуђачима и понуди којој је додељен уговор: 
 
- за Партију 2. Услуга бањског лечења за потребе лечења болести локомоторног 
апарата, констатује, да је понуда понуђача Специјална болница за рехабилитацију 
Ивањица, 13. Септембар бр 78,Ивањица заведена под бројем 404-02-11/7-3/2016-
22 од 22.02.2016. године баговремена, одговарајућа и прихватљива са 
понуђеном ценом од 2.700,00 динара без ПДВ-а за једнокреветну собу и 2.250,00 
динара за двокревтену собу и референтном листом од 204.361.174,28 динара и 
предлаже наручиоцу његов избор; 
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