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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласиик 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 
оцени понуда број 404-1-47/19-8 од 20.09.2019, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор у поступку јавне набавке Радова -  санација крова пословног објекга 
Филијале Шабац, број ЈН 404-1-322/19-51, Понуђачу REFLEKS DOO, Војводе Путника 95, 
15353 Мајур, Шабац, МБ 07853840, ПИБ 100090019.

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: Радови

Предмет јавне набавке: Санација крова пословног објекта Филијале Шабац

Назив и ознака из општег речника набавке:
Грађевински радови -  45000000,
Радови на поправци крова - 45261910

Процењена вредност јавие набавке без урачунатог ПДВ-а: 3.000.000,00 динара. 

Редни број јавне набавке: 404-1-322/19-51.

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основки подаци о понуђачима:

р.бр. Назив понуђача : А д р е е а ; ч
1. REFLEKS DOO Војводе Путника 95, 15350 Мајур

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: 404-1-47/19-6 1
Назив понуђача: REFLEKS DOO. Понуда број 18/19 од 19.09.2019. Понуђач је поднео понуду самостално.

Санација кровне изолације употребом „Mapei Aquafieks roof" система

Позиција Опис радова Јед.
мере Кол.

Понуђена цена 
y 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
Демонтажа постојеће громобранске инсталације на равном крову, Инсталација је урађена 
од поцинковане траке 20/4 mm ослоњене на бетонске подметаче. Громобранску 
инсталацију демонтирати, упаковати у камион и одвести на депонију коју одреди 
Наручилац удаљену до 15 km. Обрачун по m1. m1 140 250,00 20 42.000,00

2 Демонтажа лимене опшивке главног венца. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у 
камион и одвести на депонију коју одреди Наручилац удаљену до 15 km. Обрачун по m1. m1 90 250,00 20 27.000,00

3
Демонтажа лименог кровног покривача на излазу на кров (кућица за лифт). Лим пажљиво 
демонтирати, спустити, очистити, сложити и утоварити на камион и одвести на депонују. У 
радове укључити и демонтажу постојеће кровне опшивке. Обрачун по m2. Обрачун 
опшивке по m1.

m2 21 250,00 20 6.300,00
ml 18 250,00 20 5.400,00

4

Санација старе битуменске мембране наношењем премаза Aquafieks (произвођач Mapei - 
Италија) на комплетну површину кровне мембране укључујући вертикални део мембране 
на парапетним зидовима и димњацима. Претходно одстранити све делове постојеће 
мембране који оу се одвојили од подлоге и изгубили своја еластична својства. Подлога 
мора бити чврста и сува, без влаге. Све шупљине на површини морају се поправити 
помоћу малтера за санацију „Mapeslope“. Да би се избегло стварање пукотина убацити 
„Mapeteks 50" полипропил. мрежицу између два слоја „Aquafieks roof' премаза. Пре 
наношења Aquafieks крова све спојеве и фуге између хориз. и вертик. површина заштити 
применом „Mapeband Easy" водопроп. гумене траке постављене између два слоја 
мрежице. На очишћену површину постојеће мембране нанети припремни слој „Aquafieks 
Primer" премаза од мешавине синтетичких смола на бази растварача. Укупна дебљина 
Aquafleks-a не сме бити мања од 1 mm, како би се створио постојан, еластичан и трајан 
слој. Комплетну санацију извршити о упутствима и технологији произвођача „Mapei". 
Потрошња материјала: 1.3 kq/m2 за mm дебљине. Обрачун по m2. m2 445 5.700,00 20 3.043.800,00

5
Поновно опшивање фасадног венца поцинков. лимом, развијене ширине (RŠ) 40 cm, 
дебљине 0,60 mm. Окапницу препустити за 3 cm. Опшивање извести по детаљима и 
упутству пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену опшивања. ml 90 1.200,00 20 129.600,00
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Бочне стране лима савити најмање 10 cm, дупло превити и подвући под малтер. Лим 
саставити фалцевима или нитовати једноредно на размаку 30-40 cm и залемити. Између 
фалцева лим причврстити хафтерима, а у осталом делу пластичним типловима са 
лоцинков. холшрафовима. Преко поставити „машнице“ и залемити, на растојању до 60 cm. 
Испод лима поставити слој тер папира (улази у цену венца). Обрачун по m1 атике.

6
Набавка и уградња громобранске инсталације од FeZN 25 х 4 mm траке, у комплету са 
одговарајућим носачима траке и израдом спојева ослоњене на нове бетонске подметаче 
(орјент. Количина подметача -  75 ком.).Обрачун по m1. m1 140 650,00 20 109.200,00

7

Покривање кровних површина поцинкованим лимом дебљине 0,60 mm. Покривање 
извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и 
дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести по 
пројекгу, детаљима и упутствима пројектанта. Испод лима поставити слој хидроизолац. 
траке (у складу са SRPS U.M.231) који улази у цену покривања. Обрачун по m2 m2 21 3.200,00 20 80.640,00

8
Поновно опшивање венца на крову кућице за лифт (излаз на кров) поцинкованим лимом, 
развијене ширине (RŠ) 30 cm, дебљине 0,60 mm. Окапницу препустити за 3 cm. Опшивање 
извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, који 
улази у цену опшивања. Обрачун по m1. ml 18 1.000,00 20 21.600,00

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: 2.887.950,00 динара

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: 3.465.540,00 динара

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

Рок за извођење радова 30 дана од дана од дана увођења у посао (максимално 30 дана).

Гарантни рок за изведене радове 2 године од дана примопредаје изведених радова (минимално 2 године).

Рок плаћања 15 дана од дана издавања иоправног рачуна (минимално 15 дана максимално 30 дана).

У цену су урачунати сви трошкови извођача (претходни и припремни радови, рад, матријал, опрема, добара и услуге неопходне за извршење 
предмета набавке, осигурање и све зависне и уобичајене пратеће трошкове).

Понуђач обезбеђује непосредне извршиоце, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.
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У даљем току поступка прегледа понуде понуђача REFLEKS DOO Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констовала да је у Понуди достављена следећа документација:

Изјава (на сопственом меморандуму) да је понуђач REFLEKS DOO уписан у 
Регистар понуђача, са наведеним линком на ком су ти подаци доступни,
Решење о упису у Регистар понуђача, број БПН 386/2014, од 31.01.2014,
Извод о регистрацији привредног субјекта,
Извод из Појединачне пореске пријаве за порез по одбитку, од 30.08.2019,
Лиценце ИКС број 410, 450, са Потврдом ИКС да су исте важећа за два лица са 
уговорима о раду и потврдама о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање 
(Образац М-А), за та лица и уговор о раду са потврдом о поднетој пријави на 
обавезно социјално осигурање за једно лице грађевинске струке (грађевинског 
радника), 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,
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,
Меница, менично овлашћење, доказ о регистрацији менице и картон депонованих 
потписа, као финансијска гаранција за озбиљност понуде,
Записник о обиласку локације, од 18.09.2019, са Овлашћењем лица које је вршило 
обилазак, број 18/19-1, од 18,09.2019. (Образац 11).

Комисија је констатовала да понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

У даљем поступку прегледа понуде понуђача REFLEKS DOO Комисија је констататовала да је 
иста:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда број 404-1-47/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца дана 05.09,2019;
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 иабавкама 
(„Сл.гласник PC", бр. 124/12, 14/15, 68/15), као и да укупна понуђана цена без ПДВ-а 
(2.887.950,00 динара) не прелази износ процењене вредности од 3.000.000,00 динара, 
одређен Одлуком о покретању поступка, број 404-1-47/19-1, од 29.08.2019.

У даљем поступку прегледа понуде понуђача REFLEKS DOO 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.

Имајући у виду све наведено, Комисија је констатовала да је у предметном поступку 
прибављена 1 Оедна) понуда која је благовремена, одговарајућа и прихватљива у погледу 
понуђене цене, и то понуђача REFLEKS DOO, Војводе Путника 95, 15350 Мајур, 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 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 I ДУЖИ ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАЛОВЕ (минимум 2 године 
од дана примопредаје радова), затим II ДУЖИ РОК ПЛАЋАЊА (минимум 15 дана, максимум 30 
дана, оддана издавања исправног рачуна).

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

Назив понуђача Укупна понуђена цена без ПДВ-а Рангирање

REFLEKS DOO 2.887.950,00 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 предлажила је 
да се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку Радова -  санација крова пословног 
објекта Филијале Шабац, број ЈН 404-1-322/19-51, и уговор додели Понуђачу REFLEKS DOO, 
Војводе Путника 95,15350 Мајур, Шабац, МБ 07853840, ПИБ 100090019.

Горенаведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Комисија је на крају у посебној Напомени навела да Наручилац може да закл^учи 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

/  В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др/Сања,-Радојевић Шкодрић

[ИРЕКТОР СЕКТОРА 
iA;JABHE н/ б АВКЕ
\/т,Ма^ијаАтанзсијевић

59019.101/18 ^
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