
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08 број: 404-1-13/18-^

Offs .06.2018.године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РСИ 
бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-13/18-19 од 
07.06.2018. године, в.д директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци за јавну набавку штампача за потребе РФЗО, ЈН број 
404-1-103/18-13, понуђачу „Digitron IST“ д.о.о., ул. Цара Лазара, бр. 3,11000 Београд.

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

3. Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: добра

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке: 

Предметјавне набавке: Набавка штампача за потребе РФЗО.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 9.000.000,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30232000 - Периферна опрема.

3. Редни број јавне набавке: 404-1 -103/18-13

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Ш.Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1 Premier Business Solution d.o.o. ул. Милентија Поповића бр. 11-13, 11070 Београд, Нови
Београд

2 Informatika a.d. ул. Јеврејска бр. 32, 11000 Београд (Стари град)

3 Digitron 1ST d.o.o. ул. Цара Лазара, бр. 3, 11000 Београд

Укупан број поднетих понуда: 3 (три)

1\ЛСтручна оцена понуда

1. „Premier Business Solution" д.о.о

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-13/18-16 
Назив понуђача: „Premier Business Solution" д.о.о 
Понуда број 6/18 од 04.06.2018. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
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Редни
број Назив

Модели 
назив 

понуђеног 
добра

Јединица
мере Количина

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Штампач
Brother 

HLL 6300 
DW

ком 250 27.990,00 33.588,00 6.997.500,00 8.397.000,00

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20 %.

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана).

Рок испоруке је 30 дана од дана закључења уговора. (најдуже 30 дана).

Рок плаћања је 31 дан од дана издавања рачуна. (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија за јавну набавку је, на отварању понуда, констатовала да понуђач није доставио Образац бр. 
10 - Потврда/Референца као доказ додатног услова -  пословни капацитет.

Конкурсиом документацијом јавне набавке у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, 
прописано је да је понуђач у обавези да докаже да испуњава додатни услов -  пословни капацитет (да 
је понуђач бар једном посматрано у периоду од претходне 3 (три) године пре објављивања позива за 
подношење понуда продавао добра која су предмет јавне набавке) достављањем Потврде/Референце 
потписане и печатиране од стране овлашћеног лица референтног Наручиоца/Купца на Обрасцу бр. 10 
конкурсне документације.

Комисија констатује да је понуда понуђача Premier Business Solution d.o.o., неприхватљива y смислу 
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

2. „{nformatika“ а.д.

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-13/18-17 
Назив понуђача: Jnformatika" а.д.
Понуда број 7-998 од 06.06.2018. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број Назив

Модел и 
назив 

понуђеног 
добра

Јединица
мере Количина

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Штампач
Brother 

HL- L6300 
DW

ком 250 28.400,00 34.080,00 7.100.000,00 8.520.000,00

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20%.

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана).
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Рок испоруке је 30 дана од дана закључења уговора. (најдуже 30 дана).

Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна. (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Informatika" а.д." прихватљива у смислу члана 3. став 1 
тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

3. „Digitron IST“ д.о.о

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-13/18-18 
Назив понуђача: „Digitron 1ST" д.о.о 
Понуда број 55/18 од 04.06.2018. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално_________

Редни
број Назив

Модел и 
назив 

понуђеног 
добра

Јединица
мере Количина

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Штампач
Brother 

HL- L6300 
DW

ком 250 23.900,00 28.680,00 5.975.000,00 7.170.000,00

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20%.

Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана).

Рок испоруке је 30 дана од дана закључења уговора. (најдуже 30 дана).

Рок плаћања је 31 дан од дана издавања рачуна. (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда „Digitron 1ST“ д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. став 1 
тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

V. Одбијене понуде

Редни
број

понуде

Назив
понуђача Разлози за одбијање понуде Понуђена цена (укупна 

цена без ПДВ-а)

1 „Premier 
Business 

Solution" д.о.о

Понуда је оцењена као неприхватљива јер 
понуђач није доставио Потврду/Референцу 
потписану и печатирану од стране овлашћеног 
лица референтног Наручиоца/Купца, (Образац 
бр. 10 конкурсне документације), као доказ да 
испуњава додатни услов -  пословни капацитет, 
те је одбијена као неприхватљива на основу 
члана 106. став 1 тачка 2), а у вези са чланом 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник PC" број 124/12, 14/15 и 
68/15).

6.997.500,00
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VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Укупно понуђена цена 
у динарима без ПДВ-а Ранг листа

1 „Digitron 1ST" д.о.о. 5.975.000,00 1

2 „Informatika a.d. „ 7.100.000,00 2

VII. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предложила 
је да се одлука о одлука о додели уговора за јавну набавку штампача за потребе РФЗО, ЈН број 404- 
1-103/18-13, додели следећем понуђачу: „Digitron 1ST" д.о.о., ул. Цара Лазара, бр. 3, 11000 Београд. 

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

В.Д. ДИРЕКТОРА

' х

;; Доц: др Сања Радојевић Шкодрић

V.. ■!*

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 
дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник PC", број 124/12, 14/15 и 68/15).

60018.45/40

6


