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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор у поступку јавне набавке Услуге измештања дизел електричног агрегата за 
потребе Филијале Нови Сад, број ЈН 404-1-201/19-8, Групи понуђача коју чине MLS EXING 
doo Beograd, Трстењакова 3, 11000 Београд, МБ 06699332 ПИБ 100170377, као носилац посла 
и STRUJA doo Novi Sad, Чернишевског 1, 21000 Нови Сад, МБ 08024146 ПИБ 101892223 и 
BEST IZGRADNJA doo Novi Sad, Трг Републике 10, 21000 Нови Сад, МБ 08233799 ПИБ 
100238364 као чланови групе понуђача.

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: w w w .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: Услуга измештања дизел електричног агрегата за потребе Филијале 
Нови Сад.

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки -  50000000. 

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 1,100.000,00 динара.

Редни број јавне набавке: 404-1-201/19-8.

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима:

р.бр. Назив понуђача Адреса

1.

Заједничка понуда
1. MLS EXING doo Beograd Трстењакова 3, 11000 Београд
2. STRUJA doo Novi Sad Чернишевског 1, 21000 Нови Сад
3. BEST IZGRADNJA doo Novi Sad Трг Републике 10, 21000 Нови Сад

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) заједничка понуда.
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IV. Стручна оцена понуда:
Назив или шифра понуђача, број под којимје понуда заведена, цена из понуде и евентуални други подаци о понуди:
4.1 Број под којим је понуда заведена: 404-2-18/19-7 1

Назив понуђача: MLS EXING doo Beograd, STRUJA doo Novi Sad, BEST IZGRADNJA doo Novi Sad. Понуда број 013/19 од 23.04.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда.

Цена из понуде:

1. Грађевински радови

Опис позиције Јединица
мере Кол.

Понуђена цена 
у дин. без ПДВ-а 
(јединична цена)

пдв
у %

Понуђена цена 
у дин. са ПДВ-ом 

(укупна цена)
1 2 3 4 5 (3x2+4)

1.1
Израда бетонског темеља (MB 30) за постављање генератора, димензије 2,3 х 1,1 х 0,25 m, 
ископ рова за полагање електричних каблова са затрпавањем након полагања, као и 
механичка заштита електричних каблова од рова до увода у зграду. паушално 1

59.600,00 20 % 71.520,00

1.2

Демонтажа, транспорт и ново позиционирање дизел електро агрегата за резервно 
(STANDBY) напајање потрошача типа Ј88К IV са управљачким панелом типа NEXYS, 
орманом преклопне аутоматике (ATS-om 125А 4Р), са прекидачем снаге 125А, са AKU 
батеријом 12V резервоаром од 180 I, са еластичним уметком и издувним лонцем 40dB (А) који 
су фабрички уграђени у звучно изоловано кућиште тип М128, које обезбеђује да се не пређе 
гарантовани ниво буке, као и резервним деловима за 500 h рада. Пре демонтаже и 
транспорта испразнити гориво из агрегата. паушално 1

112.580,00 20 % 135.096,00

1.3 Испорука и монтажа заштитне ограде са вратима и бравом за закључавање. За материјал за 
ограду и врата користити челични кутијасти профил 40 х 40/2,5 I 20 х 20х 2 mm. паушално 1 211.920,00 20 % 254.304,00

1.4
Ислорука vi постављање противпожарног апарата са СО од 5 kg у агрегатској станици или у 
непосредној близини станице, ради брзог потенцијалног дејства. комплет 1 6.225,00 20 % 7.470,00

Испорука и постављање противпожерног апарата S9 у близини агрегатске станице. комплет 1 10.132,00 20 % 12.158,40

1.5 Испорука и постављање садндука са песком запремине 0.25 m3 са поклопцем и лопатом. комплет 1 12.582,00 20 % 15.098,40

1.6
Испорука и постављање лименог сандучића за прву помоћ у близини агрегатске станице и 
постављање четири опоменске таблице на видна места (забрањен приступ отвореним 
пламеном, употреба ПП апарата и упутство за пружење прве помоћи услед елект. удара). комплет 1

8.610,00 20 % 10.332,00

1.7 Пуштање у рад, ситан потрошни материјал и остало непредвиђено. паушално 1 13.245,00 20 % 15.894,00

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: 434.894,00 динара

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: 521.872,80 динара
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2. Електроенергетски радови

Опис позиције Јединица
мере Кол.

Понуђена цена 
у дин.без ПДВ-а 
(јединична цена)

пдв
у %

Понуђена цена у 
дин. са ПДВ-ом 

(укупна цена)
1 2 3 4 5 (3x2+4)

2.1
Развезивање каблова у прикључном орману DEA и у разводном орману GRO-A. Развезане 
каблове одложити на место које одреди Наручилац. комплет 1 13.245,00 20 % 15.894,00

2.2

Испорука, полагање и повезивање енергетских каблова са постојећим, за 
повезивање прикључне кутије DEA са орманом GRO-A (ATS 125А 4Р). Каблови се 
полажу повлачењем кроз SAPA цеви, делом у укопани канал, делом по регалима 
причвршћеним за фасаду и делом по регалима кроз спуштени плафон. Испоручити и 
положити следеће каблове:

mm2 mm2 150 2.344,00 20 % 421.920,00
mm2 mm2 30 383,00 20 % 13.788,00
mm2 mm2 30 573,00 20 % 20.628,00

m m 4 728,00 20 % 3.494,40
m m 12 464,00 20 % 6.681,60

Метални носач каблова са поклопцем. m 50 2.278,00 20 % 136.680,00
2.3 Преглед свих изведених веза и спојева са испитивањем функционалности. комплет 1 10.596,00 20 % 12.715,20

2.4 Набавка. Испорука и израда инсталације заштитног уземљења агрегата поцинкованом 
челичном траком FeZn 25x4 mm и повезивање на најближи темељни уземљивач. m 50 517,00 20 % 31.020,00

2.5 Мерење здруженог уземљења DEA и издавање атеста. комплет 1 7.950,00 20 % 9.540,00

2.6

Испитивање исправности свих електричних веза и то: 
свих напона на улазу у аутоматику, 
свих веза за аутоматику,
хомогености крајева електроенергетских каблова који улазе у командни орман. комплет

1 35.950,00 20% 43.140,00

2.7 Пробни погон-испорука и пуњење инсталације горивом D2 и издувавање ваздушних челова 
из свих вентила, филтера за гориво и осталих сличних делова. lit 50 238,00 20 % 14.280,00

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: 608.151,00 динар 

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: 729.781,20 динара

3. Израда Пројекта изведеног стања
1 2 3 4 5 (3x2+4)

Опис позиције Јединица мере Кол. Понуђена цена у дин.без ПДВ-а 
(јединична цена) ПДВ у % Понуђена цена у дин. са ПДВ-ом 

(укупна цена)

3.1 Израда Пројекта изведеног стања паушално 1 46.360,00 20 % 55.632,00

УКУПНО ИЗРАДА ПИО БЕЗ ПДВ-а: 46.360,00 динара

УКУПНО ИЗРАДА ПИО СА ПДВ-ом: 55.632,00 динара
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ВРСТА РАДОВА/УСЛУГЕ УКУПНО БЕЗ БЕЗ ПДВ-а

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 434.894,00

ЕЈ1ЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ 608.151,00

ИРАДА ПИО 46.360,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 1.089.405,00

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана).

Рок извршења услуге 15 дана од дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, путем електронске поште (максимум 15 дана).

Гарантни рок на извршену услугу 6 месеци од дана извршења услуге у целини (минимум 6 месеци).

Рок плаћања 15 дана од дана издавања исправног рачуна (миниму 15 дана максимум 30 дана).

У цену су укључени испорука, повезивање, испитивање и сви трошкови извршиоца (добара и услуга неопходни за извршење предмета набавке,
трошкови организације градилишта, осигурања и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).
Понуђач обезбеђује непосредне извршиоце, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
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У даљем току поступка прегледа понуде Групе понуђача MLS EXING doo Beograd, STRUJA 
doo Novi Sad и BEST IZGRADNJA doo Novi Sad Комисија je извршила увид y достављену 
документацију и констатовала да је у Понуди достављена следећа документација:

Споразум о заједничком учешћу у поступку ЈН 404-1-201/19-8, од 23.04.2019,
Изјава (на сопственом меморандуму) о испуњености услова из члана 75. став 1-4 
ЗЈН, са навођењем линка на ком су ти подаци доступни - MLS EXING doo Beograd, 
Решење o упису y регистар понуђача MLS EXING doo Beograd, број БПН 1132/2013, 
од 12.11.2013,
Изјава (на сопственом меморандуму) да је члан групе понуђача STRUJA doo Novi 
Sad уписан y регистар понуђача, са навођењем линка на ком су ти подаци доступни, 
Решење о упису у регистар понуђача члана групе понуђача STRUJA doo Novi Sad, 
број БПН 1389/2014, од 21.03.2014, и Решење о регистрацији привредног субјекта, 
беој БД 50982/2014, од 16.06.2014,
Изјава (на сопственом меморандуму) да је члан групе понуђача BEST IZGRADNJA 
doo Novi Sad уписан y регистар понуђача, ca навођењем линка на ком су ти подаци 
доступни,
Решење о упису у регистар понуђача члана групе понуђача BEST IZGRADNJA doo 
Novi Sad, број БПН 198/2013, од 20.09.2013,
Лиценца ИКС број 450 и 350 са Потврдом ИКС да је иста важећа за једно лице 
носиоца обе Лиценце и Анекс уговора о раду, број D-698/15, од 07.12.2015, са 
Потврдом о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (Образац М-ЗА), за 
то лице,
Лиценца ИКС број 410 са Потврдом ИКС да је иста важећа за једно лице и Уговор о 
раду, број 112, од 30.05.2008, са Потврдом о поднетој пријави на обавезно 
социјално осигурање (Образац М-2 и М-ЗА), за то лице,
Попуњени, потписани и печатирани Обрасци -  Подаци о понуђачу у заједничкој 
понуди за MLS EXING doo Beograd, STRUJA doo Novi Sad и BEST IZGRADNJA 
doo Novi Sad (Образац број 2),
Попуњен, потписан и печатиран Образац број 4 - Понуда за ЈН,
Попуњени, потписани и печатирани Обрасци -  Изјава понуђача о независној понуди 
за MLS EXING doo Beograd, STRUJA doo Novi Sad и BEST IZGRADNJA doo Novi
Sad (Образац број 6),
Попуњени, потписани и печатирани Обрасци -  Изјава понуђача у складу са чланом 
71. став 2 ЗЈН и Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2 ЗЈН за MLS EXING 
doo Beograd, STRUJA doo Novi Sad и BEST IZGRADNJA doo Novi Sad (Образац 
број 7 и 7.1),
Модел уговора, потписан и оверен печатом,
Меница, менично овлашћење, доказ о регистрацији менице и картон депонованих 
потписа, као финансијска гаранција за озбиљност понуде.

У наставку поступка прегледа понуде Групе понуђача MLS EXING doo Beograd, STRUJA doo 
Novi Sad и BEST IZGRADNJA doo Novi Sad Комисија je констатовала да je иста:

благовремена -  примлзена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда број 404-1-8/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца дана 04.04.2019;
одговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС", 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 PC", бр. 124/12, 14/15, 68/15), као и да укупна понуђана цена без ПДВ-а 
(1.089.405,00 динара) не прелази износ процењене вредности од 1.100.000,00 динара, 
одређен Одлуком о покретању поступка, број 404-1-8/19-1, од 22.03.2019.

У даљем поступку прегледа понуде Групе понуђача MLS EXING doo Beograd, STRUJA doo 
Novi Sad и BEST IZGRADNJA doo Novi Sad, Комисија je вршила проверу тачности рачунских 
операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила да иста не садржи рачунске 
грешке.
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Комисија ie затим извршила увид у јавно доступне податке АПР-а и утврдила да су сви 
Понуђачи из Групе понуђача регистроваиа активна привредна друштва.

Имајући у виду све наведено, Комисија је констатовала да је у лредметном поступку 
прибављена 1 (једна) понуда која је благовремена, одговарајућа и прихватљива у погледу 
понуђене цене, и то Групе понуђача коју чине MLS EXING doo Beograd, као носилац посла и 
STRUJA doo Novi Sad и BEST IZGRADNJA doo Novi Sad, као чланови Групе понуђача, која 
Група понуђача је доставила све доказе о испуњености услова захтеваних Конкурсном 
документацијом.

V. Одбијене понуде
Комисија је констатовала да у поступку предметне јавне набавке није било понуда које су 
оцењене као неприхватљиве и услед тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Након прегледа понуда, Комисија је сагласно констатовала да је Конкурсном 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 понудио 1 ДУЖИ ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНУ УСЈ1УГУ (минимум 6 месеци 
од дана извршења услуге у целини), затим II ДУЖИ РОК ПЛАЋАЊА (минимум 15 дана, 
максимум 30 даиа, од дана издавања исправног рачуна).

Комисија је затим извршила Рангирање прихватљивих понуда/критеријум: најнижа 
понуђена цена.................................. ......................... '_______________________________ _̂_____________

Назив понуђача Укупна понуђена цена без ПДВ-а Рангирање
Заједничка понуда групе понуђача
1. MLS EXING doo Beograd
2. STRUJA doo Novi Sad
3. BEST IZGRADNJA doo Novi Sad

1.089,405,00 1

VII. Трошкови припремања понуде
Комисија је констатовала да Понуђач (Група понуђача) није исказао трошкове припремања 
понуде.
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

VIII. Предлог комисије
Како је Комисија утврдила да је наведени Понуђач (Група понуђача), 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 било 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).

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је 
да се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку Услуге измештања дизел електричног 
агрегата за потребе Филијале Нови Сад, број ЈН 404-1-201/19-8, и уговор додели Групи 
понуђача коју чине MLS EXING doo Beograd, Трстењакова 3, 11000 Београд, МБ 06699332 
ПИБ 100170377, као носилац посла и STRUJA doo Novi Sad, Чернишевског 1, 21000 Нови Сад, 
МБ 08024146 ПИБ 101892223 и BEST IZGRADNJA doo Novi Sad, Трг Републике 10, 21000
Нови Сад, МБ 08233799 ПИБ 100238364 као чланови Групе понуђача.

Горенаведени понуђач (Група понуђача) 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).
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Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

IX. 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).

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Атанасијеви

В.Д. ДИРЕКТ^РА

a Радојевић Шкодрић

W in. Ж  ‘
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