
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-50/19-10 
fcj Srr 2019.

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 PC" број 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013 и 23/2015) и Извештаја о стручној 
оцеии понуда број 404-1-50/19-9 од 23.09.2019, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У

О ДОДЕЈ1И УГОВОРА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
У ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ РФЗО -  ИСПОСТАВА ПАРАЋИН

ЈН 404-1-201/19-53
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор у поступку јавне набавке Услуге одржавања термотехничких инсталација у 
пословном објекту РФЗО -  Испостава Параћин, број ЈН 404-1-201/19-53, Понуђачу SZTR ММ 
GAS, Браће Дирак 33-1/4, 35000 Јагодина, МБ 56806369, ПИБ 103694342.

О б р а з л о ж е њ е

I Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање.
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд.
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs,
Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање.

Републички фонд за здравствено осигурање закључује уговор о јавној набавци.

II. Подаци о јавној набавци 

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Предмет јавне набавке: Одржавање термотехничких инсталација у пословном објекту РФЗО -  
Испостава Параћин.

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања котлова - 50531100 

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 140.000,00 динара.

Редни број јавне набавке: 404-1-201/19-53.

Врста поступка јавне набавке; отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима:

Р.Б. Назив понуђача Адреса
1. SZTR MM GAS Браће Дирак 33-1/4 35000 Јагодина

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
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IV. Стручна оцена понуда:
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена из понуде и евентуални други подаци о понуди:
4.1 Број под којим је понуда заведена: 404-1-50/19-6 1
Назив понуђача: SZTR MM GAS. Понуда број 1, od 18.09.2019. Понуђач је поднео понуду самостално

р.
бр. ОПИС УСЛУГЕ

Понуђена цена без П£ В-а у динарима
Јединична цена 

(цена за одржавање једног котла)
Укупно цена 

за одржавање два котла

1

2 3
Одржавање Гасног котла LUNA НТ 1450, Произвођача BAXI S.p.A., 
топлотног оптерећења 45 kW, у Испостави Параћин у свему према 
захтевима изТехничке спецификације

60.000,00 120.000,00

Стопа ПДВ-а: / %. Понуђач није у систему ПДВ-а.

Рок плаћања: 15 (минимално 15 дана, максимално 30) дана од дана издавања исправног рачуна.

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања (мин. 60 дана).

Рок одзива на хитну интервенцију: 2 (максимално 2) сата, од пријема захтева Наручиоца.

Гарантни рок на извршену појединачну услугу: 6 (минимално 6) месеци од дана извршене услуге.

ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ:
Оверени ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА. Уколико су цене изражене у страној валути, понуђена цена се утврђује према средњем курсу НБС

на дан лодношења понуде. На тај начин утврђена цена је фиксна.

ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ДОСТАВЉЕНО ДА/НЕ
ДА

У цену је укључена техничка подршка.
У цену су укључени сви трошкови извршиоца.
У цену резервних делова урачуната је цена услуге замене тогдела. Резервни делови су нови и оригинални. 
У цену су урачунати сви зависни и уобичајени претећи трошкови.
Понуђач обезбеђује стручно сервисно особље, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.

Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.



У-даљем току поступка прегледа понуде понуђача SZTR MM GAS Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констатовала да је у Понуди достављена следећа документација: 

Решење о упису у Регистар привредних субјеката, број БП 51143/2009, од 
29.04.2019,
Потврда Министарства финансија, Пореска управе, број 0000994093, од 27.05.2019, 
о извршеној регистрацији и додели ПИБ-а,
Уверење МУП-а, ПУ Јагодина, да Понуђач није осуђиван (према подацима из КЕ тог 
Министрства),
Уверење Министрства финансија, Пореска управа, број 000-437-20-00001/2019- 
0055673, од 13.09.2019, да је понуђач платио доспеле обавезе на свим уплатним 
рачунима јавних прихода који су у надлежности Пореске управе, на дан 12.09.2019, 
Сервисно уверење о оспособљености једног запосленог да врши услугу која је 
предмет јавне набавке и уговор о раду за тог запосленог, као доказ кадровског 
капацитета,
Попуњени, потписани и печатирани Образац- Подаци о понуђачу (Образац број 1), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац број 4 и 4.1 - Понуда за ЈН,
Оверени Ценовник резервних делова,
Попуњени, потписани и печатирани Образац -  Изјава понуђача о независној понуди 
(Образац број 6),
Попуњени, потписани и печатирани Обрзац -  Изјава понуђача у складу са чланом 
71. став 2. ЗЈН и Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН (Образац број 
7 и 7.1),
Модел уговора, попуњен потписан и оверен печатом.

Комисија је констатовала да понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

У даљем поступку прегледа понуде понуђача SZTR MM GAS Комисија је констататовала да је 
иста:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за
подношење понуда број 404-1-50/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 06.09.2019;
одговарајућа, у смислу члана 3, став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник PC", бр.124/12, 14/15, 68/15) -  потпуно испуњава све техничке 
спецификације;
прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), као и да укупна понуђана цена без ПДВ-а 
(120.000,00 динара) не прелази износ процењене вредности од 140.000,00 динара, 
одређен Одлуком о покретању поступка, број 404-1-50/19-1, од 03.09.2019.

У даљем поступку прегледа понуде понуђача SZTR MM GAS Комисија је вршила проверу 
тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила да иста не 
садржи рачунске грешке.

Комисија је затим извршила увид у јавно доступне податке АПР-а и утврдила да је понуђач 
регистровано активно привредно друштво.

Комисија је затим извршила увид у јавно доступне податке Регистра евидентираних ПДВ 
обвезника и утврдила понуђач није никада био у ПДВ систему.

Имајући у виду све наведено, Комисија је констатовала да је у предметном поступку 
прибављена 1 (једна) понуда која је благовремена, одговарајућа и прихватљива у погледу 
понуђене цене, и то понуђача SZTR MM GAS, Браће Дирак 33-1/4, 35000 Јагодина, који понуђач 
је доставио све доказе о испуњености услова захтеваних Конкурсном документацијом.

V. ОДБИЈЕНЕ ПОНУДЕ
Комисија је констатовала да у предметном поступку није било понуда које су оцењене као 
неприхватљиве и услед тога одбијене.
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VI. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Након прегледа понуда, Комисија је сагласно констатовала да је Коикурсном документацијом 
(тачка 16. Упутства понуђачима како да сачине понуду), као критеријум за доделу уговора 
одређен критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, док је у случају постојања две или више 
понуда са истом најнижом понуђеном ценом одређено да ће Наручилац доделити уговор 
понуђачу који је поиудио I ДУЖИ ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ (минимално 6 
месеци од дана извршења појединачне услуге у целини), затим II ДУЖИ РОК ПЛАЋАЊА 
(минимум 15 дана, максимум 30 дана, од дана издавања исправног рачуна).

Комисија је затим извршила рангирање прихватљивих понуда.
Рангирање прихватљивих понуда/критеријум: најнижа понуђена цена

Назив понуђача Укупна понуђена цена 
за одржавањ е два котла без ПДВ-а Рангирање

SZTR MM GAS 120.000,00 1

Како је Комисија утврдила да је наведени Понуђач испунио услове за учешће у поступку јавне 
набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду (Понуђач је доставио све доказе 
прописане Конкурсном документацијом) и увидом у јавно доступне податке, од истог није 
захтевано достављање доказа, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је 
да се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку Услуге -  одржавање термотехничких 
инсталација у пословном објекту РФЗО -  Испостава Параћин, број ЈН 404-1-201/19-53, и уговор 
додели Понуђачу SZTR MM GAS, Браће Дирак 33-1/4, 35000 Јагодина, МБ 56806369, ПИБ 
103694342.

Горенаведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Комисија је на крају у посебној Напомени навела да Наручилац може да закључи уговор о 
јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само 
једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5) ЗЈН).

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

VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
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
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