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Диспозитив одлуке

Обуставља се отворени поступак јавне набавке: Радови на реконструкцији главног улаза, 
постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацмји крова 
изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО -  Филијале Ужице, број 404-1-321/19-75, за партије
1 и 2.

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: млм.јаупепавауке.гтго.гз

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: радови.

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

Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне 
платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата лословног 
дела зграде РФЗО -  Филијале Ужице.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 4.500.000,00 динара,

Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне 
подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата 
пословног дела зграде РФЗО -  Филијале Ужице обликован је у 2 (две) партије, и то:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 
ПО ПАРТИЈАМА У 

ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а

1
Радови на реконструкцији главног улаза, санацији 
хидротехничких инсталација и санацији крова 
изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО

3.3715.000,00

2 Радови на постављању вертикалне подизне 
платформе 1.125.000,00

УКУПНО: 4.500.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 -  Грађевински радови, 45454000 -  Радови на 
реконструкцији, за све партије.

3. Редни број јавне набавке: број 404-1-321/19-75.

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. Ортопедија Нови животд.о.о. Љубљанска 18, Београд

2. „Полет" д.о.о. Војводе Бојовића 42, Ужице

3. 1.3.1.1Ч.2.1.А ВоКо Подунавци, Врњачка Бања

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).
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IV. Стручна оцена понуда

1. Ортопедија Нови живот д.о.о.

Редни :5рој тзнуде:1
Број псд којим је понуда заведена: 404-1-77/19-8 
Назив понуђача: Ортопедија Нови живот д.о.о.
Понуда број 1040/2019 од 09.12.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

ПАРТУЈА 2 - Радови на постављању вертикалне подизне платформе

РАДОЕЈИ НА ЕЛЕКТРОМАШИНСКИМ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
УКУПНО:

1.290.000,00 динара без ПДВ-а 

1.548.01)0,00 динара са ПДВ-ом

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20%.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити 

краћи од 90 даиа).
Рок пшћања рачуна је 15 дана од дана издавања рачуна (најкраће 8 дана а најдуже 15 дана).
Рок за извршење радова је 30 дана од дана увођења у посао,(не може бити дужи од 30 дана).

Гарантии рок 2 године од дана примопредаје изведених радова. (најмање 2 године).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Ортопедија Нови животд.о.о. неприхватљива 
у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15).

2. „Полег“ д.о.о.

Редни број понуде:2
Број псд којим је понуда заведена: 404-1-77/19-9 
Назив понуђача: „Полет" д.о.о.
Понуда број 2911-2 од 29.11.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

ПАРТУЈА 1 - Радови на реконструкцији главног улаза, санацији хидротехничких 
инсталација у \ оанацији крова изнад трећегспрата пословног дела зграде РФЗО

А. ГРАЂЕВМНСКО -  ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО:

1.950.349.00 динара без ПДВ-а

2.340.419.00 динара са ПДВ-ом

15. УНУТРАШЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:

977.500.00 динара без ПДВ-а,

1.173.000,00 динара са ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А (А+Б): 2.927.949,00 динара. 

УКУПНА ЦЕНАУ ДИНАРИМАСА ПДВ-ОМ (А+Б): 3.513.419,00 динара.
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Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20%.
Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити 

краћи од 90 дана).
Рок плаћања рачуна је 10 дана од дана издавања рачуна (најкраће 8 дана а најдуже 15 дана).

Рок за извршење радова је 29 дана од дана увођења у посао.(не може бити дужи од 30 дана).
Гарантни рок 2 године од дана примопредаје изведених радова. (најмање 2 године).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија за јавну набавку је дана 16.12.2019. године, у складу са чланом 93. став 4. Закона о 
јавним набавкама, упутила понуђачу „Полет“ д.о.о. Захтев бр. 404-1-77/19-13 за сагласност за 
исправку рачунске грешке.

Рачунска грешка начињена је у табели 10.4 - НАБАВКА И ИНСТАЈ1ИРАЊЕ САНИТАРНЕ 
АРМАТУРЕ, за ставку под ред.бр. 10.4.2. Батерија за умиваоник за топлу и хладну воду, тако што је 
наведена укупна цена са ПДВ-ом у износу од 108.000,00 динара а рачунски исправна цена износи
100.800,00 динара.

Наведени понуђач је дана 16.12.2019. године доставио сагласност за исправку рачунске 
грешке, заведена под бројем 404-1-77/19-18.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Полет" д.о.о. неприхватљиаа у смислу члана
3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

3. 1.3.1.М.2.1.А ВоИо

Редни број понуде:3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-77/19-10 
Назив понуђача: 1.8.1.1Ч.2.1.А ВоКо 
Понуда број 18 од 11.12.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

ПАРТИЈА 1 - Радови на реконструкцији главног улаза, санацији хидротехничких 
инсталација и санацији крова изнад трећег спрата лословног дела зграде РФЗО

А. ГРАЂЕВИНСКО -  ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО:

2.377.375,80 динара без ПДВ-а

Б. УНУТРАШЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:

527.660,00 динара без ПДВ-а,

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А (А+Б): 2.905.035,80 динара

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) -  ослобођен од ПДВ-а по чл. 10 ст. 3 тач. 2).

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити 
краћи од 90 дана).

Рок плаћања рачуна је 10 дана од дана издавања рачуна (најкраће 8 дана а најдуже 15 дана). 
Рок за извршење радова је 30 дана од дана увођења у посао.(не може бити дужи од 30 дана). 
Гарантни рок 2 године од дана примопредаје изведених радова. (најмање 2 године).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија за јавну набавку је дана 16.12.2019. године, у складу са чланом 93. став 4. Закона о 
јавним набавкама, упутила понуђачу 1.5.1.N.2.1.А Во11о Захтев бр. 404-1-77/19-15 за сагласност за 
исправку рачунских грешака.



у табели VII - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ, за ставку под ред. бр. 7.2. Постављање зидних 
керамичких гшочица, димензија 30x30 цм, у цементном малтеру, тако што је наведена укупна 
цеиа без ПДВ-а у износу од 247.800,00 динара а рачунски исправна цена износи 249.039,00 
динара,
у табепи VII - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО тако што је наведена укупна цена без ПДВ- 
а у износу од 360.077,00 динара а рачунски исправна цена износи 361.316,00 динара, 
за грађевинско-занатске радове под А - ГРАЂЕВИНСКО -  ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО тако 
што је наведена укупна цена без ПДВ-а у износу од 2.377.375,80 динара а рачунски исправна 
цена износи 2.378.614,80 динара,
з;з унутрашње хидротехничке инсталације под Б - УНУТРАШЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ 
ИНСТАЈ1АЦИЈЕ УКУПНО тако што је наведена укупна цена без ПДВ-а у износу од 527.660,00 
динара а рачунски исправна цена износи 527.760,00 динара,
у укупној цени у динарима без ПДВ-а (А+Б) тако што је наведена цена у износу од 2.905.035,80 
дииарс! а рачунски исправна цена износи 2.906.374,80 динара.

Рачунске грешке начињене су:

Након !/1спраике рачунских грешака укупна вредност понуде без ПДВ-а износи:

А. ГРАЂЕВИНСКО -  ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО:

2,378.614,80 динара без ПДВ-а

15. УНУ ГРАШЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:

{>27.761},00 динара без ПДВ-а,

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А (А+Б): 2.906.374,80 динара.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача 1.5.Ш.2.1.А ВоКо неприхватљива у смислу 
чланз 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15).

V. Одбијс.ие понуде

Редни
број

понуде

Назив
понуђача

Партија 
за коју се 

одбија 
понуда

Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена 
(укупна цена 
без ПДВ-а)

1 '
Ортопедија 
Нови живот 

д.о.о.
Партија 2

Понуда је неприхватљива сходно члану 106. ст.1 тачка 
2) Закона о јавним набавкама будући да је понуђач као 
доказ додатног услова -  кадровски капацитет, доставио 
лиценце ИКС број 333 и 434 и М обрасце за три 
запослена лица уместо захтеваних лиценци ИКС број 
450/451/ 750/850 и уговора о раду/ангажовању у складу 
са Законом о раду као доказ услова:

„да испуњава кадровски капацитет, да има у радном 
односу на одређено или неодређено време, или на 
други начин, у складу са Законом о раду („Сл. гласник“ 
РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), ангажовано најмање:

једно лице - дипломираног инжењера 
електротехнике са важећом лиценцом 450 или 451, 
или инжењера специјалистичких струковних студија 
електротехнике са важећом лиценцом 750, или 
инжењера електротехнике са важећом лиценцом 850
-  за партију 2,
- 1 (једно) лице -  (радник електро струке) -  за 

партију 2.

1.290.000,00

6



Понуђена цена за партију 2 прелази процењену 
вредност јавне набавке за наведену партију 
(1.125.000,00 динара без ПДВ-а).

2 „Полет11
д.о.о. Партија 1

Понуда је неприхватљива сходно члану 106. ст.1 тачка 
3) Закона о јавним набавкама будући да понуђач није 
доставио средство финансијског обезбеђења - меницу 
за озбиљност понуде, картон депонованих потписа, 
извод из регистра Народне банке Србије или захтев за 
регистрацију менице. Понуђач је доставио само 
попуњен и потписан образац бр. 8 -  Менично 
овлашћење за озбиљност понуде.

Понуда је неприхватљива сходно члану 106. ст.1 тачка 
2) Закона о јавним набавкама будући да понуђач није 
доставио копију уговора о раду/ангажовању за 3 (три) 
лица -  (радника грађевинске и машинске) -  за партију 
1, као доказ додатног услова -  кадровски капацитет.

2.927.949,00

3 1.3.1.1Ч.2.1.А
ВоКо Партија 1

Понуда је неприхватљива сходно члану 106. ст.1 тачка 
2) Закона о јавним набавкама будући да је понуђач као 
доказ додатног услова -  кадровски капацитет доставио 
копију лиценце ИКС број 411 међутим није доставио 
потврду ИКС да је иста важећа и копију уговора о 
раду/ангажовању за лице на које се односи достављена 
лиценца, како је захтевано конкурсном докуменгацијом. 
Понуђач је доставио копије уговора о раду за три 
запослена лица (радника грађевинске и машинске) -  за 
партију 1, међутим достављени уговори нису 
потписани од стране запослених лица.

2.906.374,80

VI. Критеријум за доделу уговора
Најнижа понуђена цена.

Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих понуда буду 
имале исту цену за предметне радове који су садржани у понуди, предност ће имати она понуда 
понуђача који понуди краћи рок за извршење радова.

Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихва гљивих понуда буду 
имале исту цену и исти рок за извршење радова. предност ће имати она понуда понуђача који понуди 
дужи гарантни рок на изведене радове.

VII. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке: Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне 
подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата 
пословног дела зграде РФЗО -  Филијале Ужице, број 404-1-321/19-75 обуставлза се за партију 1 - 
Радови на реконструкцији главног улаза, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова 
изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО и партију 2 - Радови на постављању вертикалне 
подизне платформе, будући да Наручилац за наведене партије није прибавио ниједну прихватљиву 
понуду.

VIII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти но могу тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.
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IX. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предложила 
је да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке: Радови на реконструкцији главног улаза, 
постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова 
изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО -  Филијале Ужице, број 404-1-321/19-75 , из разлога 
наведених у одељку VII. ове Одлуке.

Сходно наведеном, в.д, дирекгора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одпуку као у диспозитиву.

X. УПУТСТВО ОПРАВНОМ СРЕДСТВУ

ПротиЕ ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 
дана објављизања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набаЕ1кама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

59019.129/43

Проф.Јф Сања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

Маријн Атанасијевић
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