
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  1 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ" 

ПИБ: 102000930 

ДР СУБОТИЋА  5 

11000 БЕОГРАД 

Република Србија 

Датум: 29.04.2022 

Број: 2397/1 

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац 
доноси, 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац: ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ" 

Референтни број: ЈН 2У/22 

Назив набавке: Услуге развоја и одржавања Информационог система Сервиса јавног здравља за 2022. 
годину 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0012239 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 72267000 

Назив предмета / партије: Услуге развоја и одржавања Информационог система Сервиса јавног здравља 
за 2022. годину 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 40.000.000,00 Валута: РСД 

Уговор се додељује групи понуђача: 

Е-СМАРТ СYСТЕМС ДОО БЕОГРАД, 101833141, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА, 70а, Београд (Чукарица), 
11030, Србија 

БРАИНЕЕРИНГ ИТ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД, 108901241, ЖАРКОВАЧКА, 21Г, Београд 
(Чукарица), 11030, Србија 

 

Вредност уговора (без ПДВ): 39.911.000,00 

Вредност уговора (са ПДВ): 47.893.200,00 

Валута: РСД 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   
Подаци о поступку 

Назив поступка Услуге развоја и одржавања Информационог система Сервиса јавног здравља за 2022. годину 
Реф. број ЈН 2У/22 
Врста поступка Отворени поступак 
Број и датум одлуке о спровођењу 1710/1, 25.03.2022 
Процењена вредност 40.000.000,00 
Техника  
ЦПВ 72267000-Услуге одржавања и поправке софтвера 
Кратак опис набавке  
Подељен у партије НЕ 
Образложење зашто предмет није подељен у 
партије 

Није могуће разделити у партије техничке планове  из документације који представљају једну целину јавне набавке за реализацију 

Број огласа 2022/С Ф02-0012239 
Врста огласа Јавни позив 
Објављено 02.04.2022 
Рок за подношење 27.04.2022 09:00:00 

 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 
др Иван Ивановић 
Борислав Срдић 
Славица  Здравковић 

 

 

Подаци о предмету / партијама 

Назив партије Услуге развоја и одржавања Информационог система Сервиса јавног здравља за 2022. годину 
Критеријум за доделу уговора на основу Цене 

 

Захтеви набавке 
Назив захтева 
Гарантни период 

   

  



 

 

   
  



 

 

 
Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 27.04.2022 09:00:00 
Електронско отварање понуда завршено у: 27.04.2022 09:00:20 
Број пристиглих понуда / пријава 2 

 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, МИЛУТИНА 
МИЛАНКОВИЋА, 7Д, 11070, Београд (Нови Београд), Србија 

Самостално 14-175-22 НЕ 21.4.2022. 11:38:51 

БРАИНЕЕРИНГ ИТ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД, ЖАРКОВАЧКА, 21Г, 
11030, Београд (Чукарица), Србија;Е-СМАРТ СYСТЕМС ДОО БЕОГРАД, 
КНЕЗА ВИШЕСЛАВА, 70а, 11030, Београд (Чукарица), Србија 

Група понуђача П220427-2С НЕ 26.4.2022. 19:51:26 

 

 

  

 

  
  



 

 

 
Аналитички приказ поднетих понуда 

 Подаци о цени Остали захтеви 
Понуђач Цена Цена (са 

ПДВ) 
Валута Гарантни 

период 
[месец] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок 
важења 
понуде 

БРАИНЕЕРИНГ ИТ 
СОЛУТИОНС ДОО 
БЕОГРАД;Е-СМАРТ 
СYСТЕМС ДОО БЕОГРАД 

39911000.00 47893200.00 РСД 12.00 Плаћање ће се 
вршити по 
етапама, по 
завршету сваке 
етапе у следећим 
процентуалним 
износима од 
укупно 
уговорене 
вредности: 
1. И етапа – 
вредност од 40% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
2. ИИ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
3. ИИИ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
4. ИВ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
Извршене услуге 
сваке од Етапа 
развоја и 
одржавања 

90 

 

  



 

 

Информационог 
система Сервиса 
јавног здравља, 
Наручилац ће 
платити у року 
од 3 дана од дана 
уредно 
испостављеног 
рачуна, а након 
потписивања 
Записника о 
извршеној 
услузи за сваку 
од етапа од 
стране 
овлашћених 
представника 
Наручиоца и 
Добављача. 

МДС ИНФОРМАТИЧКИ 
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 
БЕОГРАД 

41350000.00 49620000.00 РСД 12.00 Плаћање ће се 
вршити по 
етапама, по 
завршету сваке 
етапе у следећим 
процентуалним 
износима од 
укупно 
уговорене 
вредности: 
1. И етапа – 
вредност од 40% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
2. ИИ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
3. ИИИ етапа – 
вредност од 20% 

90 



 

 

од укупно 
уговорене 
вредности 
4. ИВ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
Плаћање ће се 
вршити уплатом 
на рачун 
понуђача. 
 
Рок плаћања за 
део развијеног 
информационог 
система по 
етапама је 
____3______дана 
од дана издавања 
рачуна  

   

   
Аналитички приказ понуда након допуштених исправки 

 Подаци о цени Остали захтеви 
Понуђач Цена Цена (са 

ПДВ) 
Валута Гарантни 

период 
[месец] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок 
важења 
понуде 

БРАИНЕЕРИНГ ИТ 
СОЛУТИОНС ДОО 
БЕОГРАД;Е-СМАРТ 
СYСТЕМС ДОО БЕОГРАД 

39911000.00 47893200.00 РСД 12.00 Плаћање ће се 
вршити по 
етапама, по 
завршету сваке 
етапе у следећим 
процентуалним 
износима од 
укупно 
уговорене 
вредности: 
1. И етапа – 
вредност од 40% 
од укупно 

90 

 

  



 

 

уговорене 
вредности 
2. ИИ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
3. ИИИ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
4. ИВ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
Извршене услуге 
сваке од Етапа 
развоја и 
одржавања 
Информационог 
система Сервиса 
јавног здравља, 
Наручилац ће 
платити у року 
од 3 дана од дана 
уредно 
испостављеног 
рачуна, а након 
потписивања 
Записника о 
извршеној 
услузи за сваку 
од етапа од 
стране 
овлашћених 
представника 
Наручиоца и 
Добављача. 



 

 

МДС ИНФОРМАТИЧКИ 
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 
БЕОГРАД 

41350000.00 49620000.00 РСД 12.00 Плаћање ће се 
вршити по 
етапама, по 
завршету сваке 
етапе у следећим 
процентуалним 
износима од 
укупно 
уговорене 
вредности: 
1. И етапа – 
вредност од 40% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
2. ИИ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
3. ИИИ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
4. ИВ етапа – 
вредност од 20% 
од укупно 
уговорене 
вредности 
Плаћање ће се 
вршити уплатом 
на рачун 
понуђача. 
 
Рок плаћања за 
део развијеног 
информационог 
система по 
етапама је 
____3______дана 

90 



 

 

од дана издавања 
рачуна  

  

 

   
Стручна оцена 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 
МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 
БЕОГРАД 

НЕ ДА 41.350.000,00 49.620.000,00 РСД 

Образложење разлога одбијања или неразматрања: Након извршене стручне оцене, утврђено је да нису испуњени критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта, нису 
достављени докази тражени документацијом,  није достављено тражено средство финансијског обезбеђења и понуђена вредност 
превазилази процењену вредност јавне набавке. 

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра: 
 нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта 
 није достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци 
 понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава 
БРАИНЕЕРИНГ ИТ СОЛУТИОНС ДОО 
БЕОГРАД;Е-СМАРТ СYСТЕМС ДОО БЕОГРАД 

ДА НЕ 39.911.000,00 47.893.200,00 РСД 
   

 

   
Уговор ће се доделити ДА 
Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  
 

 

    
Понуђач Ранг Образложење ранга Бира се 
БРАИНЕЕРИНГ ИТ СОЛУТИОНС ДОО 
БЕОГРАД;Е-СМАРТ СYСТЕМС ДОО БЕОГРАД 

1 Цена понуде: 39.911.000,00 РСД ДА 
 

  

    

Образложење избора 
 

Понуђач испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, уредно је доставио средство финансијског обезбеђења као 
што је тражено документацијом и понуђена цена је у оквиру процењене и расположиве вредности јавне набавке.  

 

  

    
  

 

   



 

 

Подаци о члановима групе изабраног понуђача и деловима које ће извршавати чланови 

  
Група понуђача Члан групе Вредност или проценат дела који ће 

извршавати  
Предмет или количина који ће 
извршавати 
 

Браинееринг ИТ Солутионс, Е-Смарт Сyстемс д.о.о. 
 Е-СМАРТ СYСТЕМС ДОО БЕОГРАД 20% Одржавање информационог система 
 БРАИНЕЕРИНГ ИТ СОЛУТИОНС ДОО 

БЕОГРАД 
80% Развој информационог система 

 

 

  
  

 



 

 

Понуђач испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, уредно је доставио средство 
финансијског обезбеђења као што је тражено документацијом и понуђена цена је у оквиру процењене и 
расположиве вредности јавне набавке.  

Упутство о правом средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана 
објављивања на Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник“, број 91/19) 

 

Сачинила:   
Славица Здравковић 
Службеник за јавне набавке                          
                                                                                                                                                  В.Д. ДИРЕКТОРА  

      Института за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“ 

 
                                                                                                                                         ........................................................... 

   Доц. др Верица Јовановић 
Доставити:             
- комисији за јавну набавку 
- набавној служби      
- архиви      

 


