
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ^АЊЕ
08/3 број: 404-2-19/19- ^

•r 0 $ 2019. 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 PC" 
бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-2-19/19-14 од 
13.08.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л  У К У

о

ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА РФЗО
редни број ЈН 404-22-201/19-18
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци услуге одржавања лифтова за потребе 
организационих јединица РФЗО, број 404-22-201/19-18, следећим понуђачима по партијама:

за партију 1 - Услуга одржавања лифтова за потребе Филијале Нови Сад понуђачу „SZR 
Lift - Mont" d.o.o., ул. Београдска бр. 23, Петроварадин,

за партију 2 - Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Ваљево, понуђачу „Теко 
лифтови" д.о.о., ул. Церска бр. 6, Београд,

за партију 3 - Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Крагујевац, партију 4 - 
Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Крушевац и партију 5 - Услуга одржавања 
лифтова за потребе Филијале Ниш, понуђачу „Level održavanje" d.o.o., ул. Булевар 12. 
фебруар бр. 121, Ниш,

партију 6 - Услуга одржавања лифта за потребе Дирекције, понуђачу „Копе“ d.o.o., ул. 
Батајнички друм бр. 299, 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: услуге

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

Предмет јавне набавке је: Услуга одржавања лифтова за потребе организационих јединица РФЗО

Назив и ознака из општег речника набавке: 50750000 - Услуге одржавања лифтова 
Предмет јавне набавке услуге одржавања лифтова за потребе организационих јединица РФЗО 

обликован је у 6 (шест) партија, и то:

Врој
партије Назив партије

Процењена 
вредност по 

лартијама без

1. Услуга одржавања лифтова за потребе Филијале 
Нови Сад 300.000,00

2. Услуга одржавања лифта за потребе Филијале 
Ваљево 450.000,00

3. Услуга одржавања лифта за потребе Филијале 
Крагујевац 310.000,00

4. Услуга одржавања лифта за потребе Филијале 
Крушевац 200.000,00

5. Услуга одржавања лифтова за потребе Филијале 
Ниш 300.000,00

6. Услуга одржавања лифта за потребе Дирекције 440.000,00

штшштшштшштттшшшшт 2.000.000,00
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3. Редни број јавне набавке: 404-22-201/19-18

4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. ________ lllA„понуђача
.
Адреса Датум пријема Сат

1. SZR Lift - Mont Ул. Београдска бр. 23, 
Петроварадин 06.08.2019. године 09:22

2. Level odrzavanje d.o.o. Ул. Булевар 12. фебруар бр. 
121, Ниш 06.08.2019. године 10:20

3. Jefto d.o.o. Ул. Косте Алковића бр. 32, 
Београд 06.08.2019. године 11:02

4. Kone d.o.o. Ул. Батајнички друм бр. 299, 
Београд 06.08.2019. године 15:07

5. Теко лифтови д.о.о. Ул. Церска бр. 6 07.08.2019.године 08:46

Укупан број поднетих понуда: 5 (пет) 

Број понуда по партијама:

Број пзрТије Број понуда ;

1 Услуга одржавања лифтова за потребе Филијале Нови Сад 3

2 Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Ваљево 1

3 Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Крагујевац 2

4 Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Крушевац 2

5 Услуга одржавања лифтова за потребе Филијале Ниш 1

6 Услуга одржавања лифта за потребе Дирекције 1
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4.1 Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-19/19-7 
Назив понуђача: ’’SZR Lift - Mont11 
Понуда бр. 05-08/19 од 05.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију 1

IV. Стручна оцена понуда

БР;ПАРТШЕ ОПИС УСЛУГЕ.

ЈЕДИНИЧНА .
ЦЕНАПО 

: ПРЕГЛЕДУ 
■БЕЗПДВ-а :

■. з

УКУПНД UFHA _ .оА лЛ ■ 
ПРЕГЛЕДА БЕЗ

УКУПНАЦЕНА
Зд «|2 ПРЕГЛЕЛА 
ЗАДВАЛИФТА  

ВЕЗ ПЛВ-з ■
ДВАЛИФТА СА

1
Редовни преглед лифта - 

према техничкој спецификацији 1.090,00 13.080,00 26.160,00 31.392,00

Стопа пдв-а у %: 20%

Гарантни рок на извршену сваку појединачну услугу поправке и замене: 6 месеци (рок не може бити краћи од 6 месеци).

Време одзива на хитну интервенцију: 1 сат (најдуже 1 (један) сат)

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

Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 дана од дана издавања рачуна).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „SZR Lift - Mont" прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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7.2 Редни број понуде: 2
Број под којимје понуда заведена: 404-2-19/19-8 
Назив понуђача: „Level odrzavanje1' d.o.o.
Понуда бр. 127/19 од 05.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

БР. ПАРТИЈЕ
■ ■

ОПИС УСЛУГЕ
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 
ПО ПРЕГЛЕДУ БЕЗ

. ‘ . . *

УКУПНАЦЕНА 
' ЗА12 

ПРЕГЛЕДА 
БЕЗПДВ-а:

УКУПНА ЦЕНА ЗА 
12 ПРЕГЛЕДА СА 

ПДВ^ом
1 ■ г : •••- 3 ••• • .5 ■

3 Редовни преглед лифта - према 
техничкој спецификацији 4.200,00 50.400,00 60.480,00

Понуда бр. 1
I

ПАРТИЈЕ
' 'v- : •'

■

27/19 од 05.08.2019. године 
■

v# У I ¥  1

"

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 
ПО ПРЕГЛЕДУ БЕЗ

- -

УКУ.ЛНА ЦЕНА 
З А 12 

ПРЕПЛЕДА .; 
БЕЗПДВ^а 

4

УКУПНА ЦЕНА ЗА
\ј?п&ЕшШШт
Ш Ш 1 Ш

4 Редовни преглед лифта - према 
техничкој спецификацији 4.200,00 50.400,00 60.480,00

Понуда бр. 127/19 од 05.08.2019. године

ОПИС УСЛУГЕ 

2 3

П A ЕНА 
ЗА12

ППВ-аПДВ-а

■/ ■ - ■ 

ЗА12ПРЕГЛЕДА 
ЗАДВА ЛИФТА

ттштшШшшџ
шкШ аатш
sssstaшшшшлшћ

5

Редовни преглед 
лифта - према 

техничкој 
спецификацији

2.400,00 20.800,00 57.600,00 69.120,00
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Стопа пдв-а у %: 20%

Гарантни рок на извршену сваку појединачну услугу поправке и замене: 6 месеци (рок не може бити краћи од 6 месеци).

Време одзива на хитну интервенцију: 60 минута (најдуже 1 (ј©Аан) сат)

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

Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 дана од дана издавања рачуна).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Level odrzavanje“'‘ d.o.o прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

7.3 Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена; 404-2-19/19-9 
Назив понуђача: Jefto d.o.o.
Понуда бр. 19-010-040 од 05.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију 1

;E5p” ОПИС УСЛУГЕ ,

ЈЕДИНИЧНА
'ЦЕНАПО

ПРЕГПЕДУБ^З
'■ у  • ••.• ПД?”3 • .

УКУПН&ЦбНА 
=;. ЗА12 ■ • •• ? 

■ ПРЕГЛЕДА БЕЗ 
ПДВга

УКУПНА ЦЕНА 
ЗА 12 ПРЕГЛВДА

■ з д д а А л д а т А
. БЕЗ ДДб-а ;.

iFJff
A-:.-V V ' - ‘ * ■ ■ . ,3 I ■ 4 ■ 5 6

|
| Редовни преглед лифта - према 

1 | техничкој спецификацији 1.195,00 14.340,00 28.680,00 34.416,00

Стопа пдв-а у %: 20%

Гарантни рок на извршену сваку појединачну услугу поправке и замене: 6 месеци (рок не може бити краћи од 6 месеци).

Време одзива на хитну интервенцију: 60 минута (најдуже 1 Оедан) сат)

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

7



Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 дана од дана издавања рачуна).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

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

7.4 Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-2-19/19-10 
Назив понуђача: Kone d.o.o.
Понуда бр. KSB-VA427-M-19 од 01.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију 6

. . . ■ ■ ■. : - . . 
ОПИСУСЛУГЕ •

' . ' . . 2

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ПО 
ПРЕГЛЕДУБЕЗПДВ-а

■3--

УКУПНА ЦЕНА ЗА ј УКУПНА ЦЕНА ЗА 
12 ПРЕГЈ1ЕДА БЕЗ i  12 ПРЕГЛЕДА СА

•• • :’4- .V- 1 :  ■

6 Редовни преглед лифта - према 
техничкој спецификацији 8.968,00 107.616,00 | 129.139,20

<

Стопа пдв-а у %: 20%

Гарантни рок на извршену сваку појединачну услугу поправке и замене: 12 месеци (рок не може бити краћи од 6 месеци).

Време одзива на хитну интервенцију: 60 минута (најдуже 1 Оедан) сат)

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

Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 дана од дана издавања рачуна).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Копе“ d.o.o прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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7.5 Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-2-19/19-11 
Назив понуђача: „Теко лифтови" д.о.о.
Понуда бр. 067-1/19 од 07.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије 1,2,3 и 4

■

БР.ПАРТИЈЕ

1
Редовни преглед лифта -

према техничкој 3.600,00 43.200,00 86.400,00 103.680,00 
спецификацији

Понуда бр. 067-2/19 од 07.08.2019. године

БР.ПАРТИЈЕ С; ОПМСУСШУГЕ

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 
ПО ПРЕГЛЕДУ БЕЗ/ :

■ ПДВ-а
---- - ■■ ---- —■ ■ ------- ■ ч-.

УКУПНА ЦЕИА З А 12 
ПРЕГЛЕДА БЕЗ

■ п д ^ -
4

УКУПНА ЦЕНАЗА 12
; п р е г л е д а с а ј Пд в -

2
Редовни преглед лифта - 

према техничкој 
спецификацији

5.550,00 66.600,00 79.920,00
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Понуда бр. 067-3/19 од 07.08.2019. године

л*

■

-

■-...  ‘ ” 2 ■■ ■ . ;

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
* w

i

■ 3

УКУПНА ЦЕНА ЗА 12 _ р _ гп  р"
■ _* ~Л •

ГТД&га

4.

УКУПНА ЦЕНА ЗА 12 
ПРЕГЛЕДА СА ПДВ-

■ ■ . . 0>м :
.■ 5 ■

3 Редовни преглед лифта - према 
техничкој спецификацији 5.550,00 66.600,00 79.920,00

Понуда бр. 067-4/19 од 07.08.2019. године

BR ПАРТИЈЕ ; ОПИС УСЛУГЕ
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА. 
ПО ПРЕГЛЕДУ БЕЗ 

■ ПДВ.-а

. 3

УКУПНА ЦЕНА
' З А ' 1 2 : - л ■ 

. ПРЕГЛЕДА БЕЗ 
. ПД8-а

■ ■' 4-

. Редовни преглед лифта - према 
техничкој спецификацији 5.550,00 66.600,00 79.920,00

Стопа пдв-а у %: 20%

Гарантни рок на извршену сваку појединачну услугу поправке и замене: 12 месеци (рок не може бити краћи од 6 месеци).

Време одзива на хитну интервенцију: 60 минута (најдуже 1 (један) сат)

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

Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 дана од дана издавања рачуна).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Теко лифтови“ 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).
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У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и 
услед тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача:

Партија 1 - Услуга одржавања лифтова за потребе Филијале Нови Сад:

V. Одбијене понуде

• Број под којим 
је понуда заведена Назув понуђача без

l i f c l l
404-2-19/19-7 SZR Lift - Mont 26.160,00 1

404-2-19/19-9 Jefto d.o.o. 28.680,00 2

404-2-19/19-11 Теко лифтови д.о.о. 86.400,00 3

Партија 2 - Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Ваљево:

Број под којим 
је понуда заведема Назив понуђача прегледа без ПДВ-а : . листа

404-2-19/19-11 Теко лифтови д.о.о. 66.600,00 1

Партија 3 - Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Крагујевац:

Бројподкојим 
је понуда заведена Назив понуђача Понуђена-укупна цена за 12 

: прегледа без ПДВ-а , . листа

404-2-19/19-8 Level odrzavanje d.o.o. 50.400,00 1

404-2-19/19-11 Теко лифтови д.о.о. 66.600,00 2

Партија 4 - Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Крушевац:

Број под којим 
је понуда заведена '. Назив понуђача прегледа без ПДВ-а' ■

\Ранг •;:;••• 
л и ста : .

404-2-19/19-8 Level odrzavanje d.o.o. 50.400,00 1

404-2-19/19-11 Теко лифтови д.о.о. 66.600,00 2

Партија 5 - Услуга одржавања лифтова за потребе Филијале Ниш:

; Број под којим 
је понуда заведена ј; ■ - ■ ■  Назив прнуђач?

, Л д н у ^  1 
лрегледа за два лифта без ; v ’v РЗНГ 

луста

404-2-19/19-8 Level odrzavanje d.o.o. 57.600,00 1

Партија 6 - Услуга одржавања лифта за потребе Дирекције:

Број под којим ; ПоАуђена укупна цена за 12 Ранг
ie понуда заведена прегледа без ПДВ-а листа

404-2-19/19-10 Kone d.o.o. 107.616,00 1

11



Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је 
да се донесе одлука о додели уговора за јавну набавку услуге одржавања лифтова за потребе 
организационих јединица РФЗО, број 404-22-201/19-18 и уговор додели следећим понуђачима по 
партијама:

за партију 1 - Услуга одржавања лифтова за потребе Филијале Нови Сад понуђачу „SZR
Lift - Mont" d.o.o., ул. Београдска бр. 23, Петроварадин,

за партију 2 - Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Ваљево, понуђачу „Теко
лифтови" д.о.о., ул. Церска бр. 6, Београд,
за партију 3 - Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Крагујевац, партију 4 -
Услуга одржавања лифта за потребе Филијале Крушевац и партију 5 - Услуга
одржавања лифтова за потребе Филијале Ниш, понуђачу „Level održavanje" d.o.o., ул.
Булевар 12. фебруар бр. 121, Ниш,
партију 6 - Услуга одржавања лифта за потребе Дирекције, понуђачу „Копе" d.o.o,, ул.
Батајнички друм бр. 299, Београд.
Горе наведени понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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

VII. Предлог комисије

VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 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).

59019.85/3
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