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АНТИДОПИНГАГЕНЦИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Трг Републике 3, 11000 Београд
Датум 8.2.2017. године
Број: 25-0208-1
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник’’ РС, 124/12, 14/15 и 68/15) и у
складу са Извештајем о стручној оцени понуда бр. 25-0207-1, директор Антидопинг агенције
Републике Србије доноси следећу
ОДЛУКУ
о додели уговора
у отвореном поступку јавне набавке услуга
Лабораторијска анализа допинг узорака спортиста - Анализа крви и урина спортиста у
акредитованој лабораторији од стране Светске антидопинг агенције
ЈН број 1.2.2/2017
Уговор за јавну набавку услуга Лабораторијска анализа допинг узорака спортиста - Анализа крви и
урина спортиста у акредитованој лабораторији од стране Светске антидопинг агенције, ЈН број
1.2.2/2017, додељује се понуђачу Seibersdorf Labor GmbH, A-2444 Seibersdorf, Република Аустрија у
вредности до 19.843.000 динара без ПДВ-а.
Ову одлуку у року три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Аннтидопинг
агенције Републике Србије.
Образложење
1. Наручилац је дана 4.1.2017.године Одлуком број 25-0104-1, покренуо отворени поступак јавне
набавке услуга Лабораторијска анализа допинг узорака спортиста - Анализа крви и урина спортиста у
акредитованој лабораторији од стране Светске антидопинг агенције, ЈН број 1.2.2/2017.
2. Позив за подношење понуда број 25-0105-2, Наручилац је објавио на Порталу Управе за јавне
набавке и интернет страници Наручиоца дана 5.1.2017.године, као и на Порталу службених гласила
Републике Србије, у складу са чланом 55. став 1. тачка 2., чланом 57. и чланом 60 став 1. тачка 1.
Закона о јавним набавкама.
3. Јавно отварање понуда спроведено је дана 6.2.2017. године у просторијама Антидопинг агенције
Републике Србије, Београд, Трг Републике 3, са почетком у 15.00 часова, у присуству Комисије за
јавну набавку, именоване Решењем о образовању комисије број 25-0104-2 од 4.1.2017. године.
4. Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија је у Извештају о о стручној оцени понуда
бр. 25-0207-1 од 7.2.2017. године констатовала следеће:
- Предмет јавне набавке: Лабораторијска анализа допинг узорака спортиста - Анализа крви и
урина спортиста у акредитованој лабораторији од стране Светске антидопинг агенције
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- Процењена вредност набавке: 19.843.000 динара (без ПДВ-а).
- Укупан број поднетих понуда: 1
- Благовремено поднете понуде:
Број под
којим је
понуда
заведена
25-0201-1

Пoнуђач
Seibersdorf Labor GmbH
A-2444 Seibersdorf
Република Аустрија

Датум
пријема

Час

1.2.2017

12.35

- Неблаговремене понуде: нема их
- Одбијене понуде, разлози за одбијање и цена: нема их
- Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена
- Ранг листа понуђача према критеријуму најниже понуђене цене:

Ранг листа

1

Пoнуђач

Seibersdorf Labor GmbH
A-2444 Seibersdorf
Република Аустрија

Понуђена цена без ПДВ-а

Вредност понуде по јединичним ценама без ПДВ-а
износи: 20353 евра односно 2.523.735,36 динара по
средњем курсу НБС на дан отварања понуда (1 евро=
123,9982 динара).
Набавка ће се реализовати до износа од 19.843.000
динара, без ПДВ-а.

- Назив понуђача чија је понуда најповољнија: Seibersdorf Labor GmbH
A-2444 Seibersdorf, Република Аустрија
5. Комисија после стручне оцене понуда предлаже да се уговор о јавној набавци додели понуђачу:
Seibersdorf Labor GmbH, A-2444 Seibersdorf, Република Аустрија под бројем 25-0201-1 од 1.2.2017.
године.
6. Имајући у виду наведено, директор прихвата предлог Комисије за јавне набавке, те на основу
законског овлашћења, доноси одлуку о додели уговора као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права
Наручиоцу, у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се
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подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописана
чланом 151. Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева дужан је да уплати таксу на рачун
буџета Републике Србије у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним нававкама. У складу
са чланом 112, став 2, тачка 5 Закона о јавним набавкама, Наручилац може и пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци.
ДИРЕКТОР

Др Милица Вукашиновић-Весић
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