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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. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013 и 23/15) и Извештаја о стручној 
оцени понуда бр. 404-2-32/18-29, од 23.01.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке

I Додељује се уговор у поступку јавне набавке Услуге израде пројекгно - техничке 
документације и услуге техничке подршке у управљању објектима, за потребе Републичког 
фонда за здравствено осигурање, број 404-22-228/18-33, Понуђачу ANDZOR ENGINEERING 
DOO, Иве Андрића 13 21000 Нови Сад, МБ 20283467, ПИБ 104974964.

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: Услуга израде пројектно - техничке документације и услуге техничке 
подршке у управљању објектима, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 4.000.000,00 динара.

Редни број јавне набавке: 404-22-228/18-33

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

III. Основни подаци о понуђачима:

Р.Бр. Назив понуђача Адреса
1. NEPLAM PLUS doo Косте Стаменковића 2 16000 Лесковац
2. ARHITEKTONSKI STUDIO SUNCE doo Моше Пијаде 21/1 16000 Лесковац
3. ANDZOR engineering Иве Андрића 13 21000 Нови Сад

4. KORPROJEKT doo Смедеревска 6 11108 Београд

5. URBOPOLIS doo Шуматовачка 8 11000 Београд
6. AMG STRUKTURE doo Марка Тајчевића 12a 11000 Београд
7. TEHNOPLAN 014 doo Карађорђева 75/2 14000 Ваљево

Укупан број поднетих понуда: 7 (седам)
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IV. Стручна оцена понуда:
4.1 Број под којим је понуда заведена: 404-2-32/18-8 1
Назив понуђача: NEPLAM PLUS DOO. Понуда број ТД-01/19 од 14.01.2019. Понуђач је понуду поднео самостално.___________________________

l НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. по m2 без ПДВ-а
1. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 990,00
2. Пројекат машинских инсталација (грејање, вентилација, климатизација, гасна инсталација 180,00
3. Пројекат хидротехничке инсталације (водовод и канализација) 162,00
4. Пројекат електроинсталације 162,00
5. Пројекаттелекоминикационе и сигналне инсталације 90,00
6. Пројекат саобраћаја и саобраћајне инсталације 72,00
7. Пројекат рушења 315,00
8. Пројекат санације/реконструкције/адаптације 432,00
9. Пројекат енергетске ефикаснооти 36,00
10. Пројекат противпожарне заштите 45,00
11. Пројекатза извођење (ПЗИ) 423,00
12. Пројекат изведеног објекга (ПИО) 396,00
13. Идејно решење (ИДР) 306,00
14. Идејни пројекат (ИДП) 414,00
15. Елаборат/Студија 135,00
16. План текућег одржавања објекта 135,00

УКУПНО I: 4.284,00

Укупно понуђена цена (I) без ПДВ-а: 4.284,00 Укупно понуђена цена (I) са ПДВ-ом: 5.140,80

II НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (лрема захтевима из Техничке спецификације) Покуђена цена удин. паушално
17. Опис и попис радова са предмером и предрачуном радова које треба извести, за радове мањег обима 45.000,00

УКУПНО II: 45.000,00

Укупно понуђена цена (II) без ПДВ-а: 45.000,00 Укупно понуђена цена (II) са ПДВ-ом: 54.000,00

III НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. по комаду без ПДВ-а
18. Пројекат лифтовског постројења 63.900,00

УКУПНО III: 63.900,00

Укупно понуђена цена (III) без ПДВ-а: 63.900,00 Укупно понуђена цена (III) са ПДВ-ом: 76.680,00

УКУПНО l+ll-HII БЕЗ ПДВ-а:___________________________113.184,00

Рок плаћања 45 дана од дана издавања исправног рачуна (минимум 15, максимум 45 дана од дана издавања исправног рачуна).
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања (минимум 60 дана од дана отварања).
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1. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са акгивностима Наручиоца у процесу одржавања објеката у циљу оптимизације трошкова 
експлоатације објеката, инсталација и постројења и оптимизације потрошње енергије, а у циљу побољшања услова коришћења објеката и ради 
спречавања настанка оштећења или отклањања насталих оштећења.
2. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања инсталација уграђених у објектима 
(инсталације грејања, вентилације, климатизације, електричне инсталције, громобранске инсталације и сл.), као и постројења (лифтови, котлови, 
пећи и сл.) и уређаја (рампе, подизне платформе, посебни лифтови и сл.), а у циљу оптимизације трошкова експлоатације.
3. давање стручних мишљења, савета и предпога у вези са активностима Наручиоца у процесу реапизације израђене техничке документације._____
Цена услуге техничке подршке у улрављању објектима урачуната је у цену израде Техничке документације наведене у позицији I и 
подразумева техничку подршку у току реализације сваке појединачне наведене врсте техничке документације.___________________________

У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Понуђач обезбеђује стручне непосредне извршиоце, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.

Комисија је, у поступку отварања понуда, констатовала да нису уочени недостаци у понуди.

______________ ТЕХНИЧКА ПОДРШКАУ УПРАВЉАЊУ ОБЈЕКТИ1У1А __________
Подразумева:
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У поступку прегледа понуде Понуђача NEPLAM PLUS DOO Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио документацију 
тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о ислуњености 
обавезних услова из члана 75. ЗЈН (Образац 1),
Решење о упису у Регистар понуђача, број БПН 1217/2018, од 03.05.2018,
Картицу рачуна у платном промету (2016, 2017,2018), као доказ траженог пословног 
капацитета,
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за јавну набавку (Образац 3 и 3.1), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац 6,
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Копије личних Лиценци са доказом ИКС да су исте важеће: 330, 381, 350, 300, 311 
Лиценца МУП-а за израду главног пројекта заштите од пожара (за једно лице) и 
Лиценца МУП-а за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од 
пожара (за једно лице),
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активио 
привредно друштво.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача NEPLAM PLUS DOO Комисија је вршила проверу 
тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила да је исти 
начинио рачунске грешке.
Комисија даље наводи да је Наручилац, у складу са чланом 93. став 4. ЗЈН, извршио исправку 
рачунских грешака и исправљени Образац понуде доставио понуђачу са позивом за давање 
сагласности на наведене исправке у остављеном примереном року, а под претњом одбијања 
понуде као неприхватљиве, у смислу члана 93. став 6. ЗЈН (Захтев број 404-2-32/18-16, од
17.01.2019).
Комисија затим наводи да се у остављеном року, дана 21.01.2019, Понуђач NEPLAM PLUS 
DOO се (електронском поштом) Обавештењем изјаснио да због објективних околности одустаје 
од понуде за ЈН 404-22-228/18-33 (Обавештење број 404-2-32/18-28).

Комисија је констатовала следеће:
Чланом 87. став 6. ЗЈН прописано је да у року за подношење понуда понуђач може да измени, 
допуни или опозове своју понуди, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

Чланом 93. став 4. ЗЈН прописано је да наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши 
исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда.

Чланом 93. став 6. ЗЈН прописано је да ће наручилац одбити понуду као неприхватљиву, ако се 
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

Конкурсном документацијом број 404-2-32/18-4, прописано је да по истеку рока за подношење 
понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

Конкурсном документацијом број 404-2-32/18-4, прописано је да уколико се понуђач не сагласи 
са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Комисија је затим констатовала следеће:
Имајући у виду да је Понуђач NEPLAM PLUS DOO на захтев Наручиоца да се 
изјасни да ли је сагласан са исправком рачунске грешке одговорио да одустаје од 
своје понуде Комисија констаује да се из наведеног поступања са сигурношћу може 
утврдити да се исти није сагласио са исправком рачунске грешке.
Имајући у виду да је Понуђач NEPLAM PLUS DOO Наручиоцу доставио 
Обавештење да одустаје од понуде за ЈН 404-22-228/18-33, Комисија констатује да 
наведено поступање указује да исти нема више интерес да учествује у предметном 
поступку.

Комисија је на крају констатовала да је Понуђач NEPLAM PLUS DOO опозвао Понуду број ТД- 
01/19 од 14.01.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-32/18-8, од 15.01.2019, те да из 
тог разлога иста неће бити разматрана.
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4.2 Број под којим је понуда заведена: 404-2-32/18-9 2
Назив понуђача: ARHITEKTONSKI STUDIO SUNCE DOO. Понуда број 09/19 од 14.01.2019. Понуђач је понуду поднео самостално.

I НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. no m2 без ПДВ-а
1. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 650,00
2. Пројекат машинских инсталација (грејање, вентилација, климатизација, гасна инсталација 177,00
3. Пројекатхидротехничке инсталације (водовод и канализација) 59.00
4. Пројекат електроинсталације 59,00
5. Пројекат телекоминикационе и сигналне инсталације 59,00
6. Пројекат саобраћаја и саобраћајне инсталације 69,00
7. Пројекат рушења 36,00
8. Пројекат санације/реконструкције/адаптације 450,00
9. Пројекат енергетске ефикасности 45,00
10. Пројекат противпожарне заштите 80,00
11. Пројекатза извођење (ПЗИ) 470,00
12. Пројекат изведеног објекта (ПИО) 450,00
13. Идејно решење (ИДР) 300,00
14. Идејни пројекат (ИДП) 470,00
15. Елаборат/Студија 100,00
16. План текућег одржавања објекта 59,00

УКУПНО 1: 3.533,00

Укупно понуђена цена (I) без ПДВ-а: 3.533,00 Укупно понуђена цена (I) са ПДВ-ом: 4.239,60

II НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. паушално
17. Опис и попис радова са предмером и предрачуном радова које треба извести, за радове мањег обима 49.000,00

УКУПНО II: 49.000,00

Укупно понуђена цена (II) без ПДВ-а: 49.000,00 Укупно понуђена цена (I!) са ПДВ-ом: 58.800,00

III НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке слецификације) Понуђена цена у дин. по комаду без ПДВ-а
18. Пројекат лифтовског постројења 79.000,00

УКУПНО 111: 79.000,00

Укупно понуђена цена (III) без ПДВ-а: 79.000,00 Укупно понуђена цена (III) са ПДВ-ом: 94.800,00

ј УКУПНО l+ll+lll БЕЗ ПДВ-а: l 131.533,00 !

Рок плаћања 45 дана од дана издавања исправног рачуна (минимум 15, максимум 45 дана од дана издавања исправног рачуна).
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања (минимум 60 дана од дана отварања).
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1. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања објеката у циљу оптимизације трошкова 
експлоатације објеката, инсталација и постројења и оптимизације потрошње енергије, а у циљу побољшања услова коришћења објеката и ради спречавања 
настанка оштећења или отклањања насталих оштећења.
2. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања инсталација уграђених у објектима (инсталације 
грејања, вентилације, климатизације, електричне инсталције, громобранске инсталације и сл.), као и постројења (лифтови, котлови, пећи и сл.) и уређаја 
(рампе, подизне платформе, посебни лифтови и сл.)т а у циљу оптимизације трошкова експлоатације.
3. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези оа активностима Наручиоца у процесу реализације израђене техничке документације._______________
Цена услуге техничке подршке у управљању објектима урачуната је у цену израде Техничке документације наведене у позицији f и подразумева 
техничку подршку у току реализације сваке појединачне наведене врсте техничке документације.__________________________________________________

У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Понуђач обезбеђује стручне непосредне извршиоце, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.

Комисија је, у поступку отварања понуда, констатовала да нису уочени недостаци у понуди.

_______  ТЕХНИЧКА ПОДРШКА У УПРАВЉАЊУ ОБЈЕКТИМА
Подразумева:
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У поступку прегледа понуде Понуђача ARHITEKTONSKI STUDIO SUNCE DOO Комисија je 
извршила увид у достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио 
документацију тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. ЗЈН (Образац 1),
Решење о упису у АПР, број БД 107191/2014, од 22.12.2014,
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за јавну набавку (Образац 3 и 3.1), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац 6,
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Копије личних Лиценци са доказом ИКС да су исте важеће: 330, 381, 350, 300, 311, 
313,
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача ARHITEKTONSKI STUDIO SUNCE DOO Комисија 
je вршила проверу тачнооти рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и 
утврдила да иста не садржи рачунске грешке.

Комисија је на крају констатовала да је Понуда Понуђача ARHITEKTO NSKI STUDIO SUNCE  
DOO, број 09/19 од 14.01.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-32/18-9, од 
15.01.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда, бр. 404-2-32/18-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, дана 08.01.2019;
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 погледу понуђене цене.
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4.3 Број под којим је понуда заведена: 404-2-32/18-10 3
Назив понуђача: ANDZOR engineering DOO. Понуда број 016/19 од 09.01.2019. Понуђач је понуду поднео самостално._______________________

1 НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. no m2 без ПДВ-а
1. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 650,00
2. Пројекат машинских инсталација (грејање, вентилација, климатизација, гасна инсталација 430,00
3. Пројекат хидротехничке инсталације (водовод и канализација) 125,00
4. Пројекат електроинсталације 150,00
5. Пројекаттелекоминикационе и сигналне инсталације 125,00
6. Пројекат саобраћаја и саобрађајне инсталације 125,00
7. Пројекат рушења 160,00
8. Пројекат санације/реконструкције/адаптације 600,00
9. Пројекат енергетске ефикасности 125,00
10. Пројекат противпожарне заштите 125,00
11. Пројекат за извођење (ПЗИ) 500,00
12. Пројекат изведеног објекта (ПИО) 850,00
13. Идејно решење (ИДР) 400,00
14. Идејни пројекат (ИДП) 600,00
15. Елаборат/Студија 525,00
16. План текућег одржавања објекта 570,00

УКУПНО I: 5.660.00

Укупно понуђена цена (l) без ПДВ-а: 5.660,00 Укупно понуђена цена (I) са ПДВ-ом: 6.792,00

II НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. паушално
17. Опио и попис радова са предмером и предрачуном радова које треба извести, за радове мањег обима 15.000,00

УКУПНО II: 15.000,00

Укупно понуђена цена (II) без ПДВ-а: 15.000,00 Укупно понуђена цена (II) са ПДВ-ом: 18.000,00

111 НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. no комаду без ПДВ-а
18. Пројекат лифтовског постројења 10.000,00

УКУПНО III: 10.000,00

Укупно понуђена цена (111) без ПДВ-а: 10.000,00 Укупно понуђена цена (III) са ПДВ-ом: 12.000,00

УКУПНО l-HI+lll БЕЗ ПДВ-а: l 30.660,00

Рок плаћања 15 дана од дана издавања исправног рачуна (минимум 15, максимум 45 дана од дана издавања исправног рачуна).
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања (минимум 60 дана од дана отварања).
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1. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања објеката у циљу оптимизације трошкова 
експлоатације објеката, инсталација и постројења и оптимизације потрошње енергије, а у циљу побољшања услова коришћења објеката и ради спречавања 
настанка оштећења или отклањања насталих оштећења.
2. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања инсталација уграђених у објектима (инсталације 
грејања, вентилације, климатизације, електричне инсталције, громобранске инсталације и сл.), као и постројења (лифтови, котлови, пеђи и сл.) и уређаја 
(рампе, подизне платформе, посебни лифтови и сл.), а у циљу оптимизације трошкова експлоатације.
3. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу реализације израђене техничке документације.______________
Цена услуге техничке подршке у управљању објектима урачуната је у цену израде Техничке документације наведене у позицији I и 
подразумева техничку подршку у току реализације сваке појединачне наведене врсте техничке документације._____________________

У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Понуђач обезбеђује стручне непосредне извршиоце, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.

Комисија је, у поступку отварања понуда, констатовала да нису уочени недостаци у понуди.

___________ _________ _ _ _________  ТЕХНИЧКА ПОДРШКА У УПРАВЉАЊУ ОБЈЕКТИМА _________________ _________________
Подразумева:

11/25



У поступку прегледа понуде Понуђача ANDZOR engineering DOO Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио документацију 
тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. ЗЈН (Образац 1),
Решење о упису у Регистар понуђача, број БПН 1501/2013, од 28.11.2013,
БОН-ЈН (2016, 2017,2018), као доказ тражеиог пословног капацитета,
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за јавну набавку (Образац 3 и 3.1), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац 6,
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Копије личних Лиценци са доказом ИКС да су исте важеће: 330 (за два лица), 381 
(за два лица), 350, 300, 310, 314 (за два лица), 353,
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача ANDZOR engineering DOO Комисија је вршила 
проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила да је 
исти начинио рачунске грешке.

Комисија даље наводи да је Наручилац, у складу са чланом 93. став 4. ЗЈН, извршио исправку 
рачунских грешака и исправљени Образац понуде доставио понуђачу са позивом за давање 
сагласности на наведене исправке у остављеном примереном року, а под претњом одбијања 
понуде као неприхватљиве, у смислу члана 93. став 6. ЗЈН (Захтев број 404-2-32/18-17, од
17.01.2019).

Комисија затим наводи да је у остављеном року, дана 18.01.2019, Понуђач ANDZOR 
engineering DOO доставио је тражену сагласност (електронском поштом) и кориговани 
Обаразац понуде потписан од стране овлашћеног лица (Сагласност број 404-2-32/18-25):

ПОНУЂЕНА ЦЕНА НАКОН КОРЕКЦИЈЕ

I НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(према захтевима из Техничке спецификације)

Укупно I без ПДВ-а
5.660,00

6.060,00

Укупно понуђена цена (I) без ПДВ-а: 5.660,00 Укупно понуђена цена (I) са ПДВ-ом: 6.792,00
6.060,00 7.272,00

УКУПНО l+ll+lll БЕЗ ПДВ-а: 30:660,00
31.060,00

Комисија је на крају констатовала да је Понуда Понуђача ANDZOR engineering DOO, број 
016/19 од 09.01.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-32/18-10, од 15.01.2019:

благовремена -  примљена од стр.ане Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда, бр. 404-2-32/18-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, дана 08.01.2019;
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 погледу понуђене цене.
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4.4 Број под којим је понуда заведена: 404-2-32/18-11 4
Назив понуђача: KORPROJEKT DOO. Понуда број 87-01/19 од 15.01.2019. Понуђач је понуду поднео самостално.

I НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. no m2 без ПДВ-а
1. Пројекатза грађевинску дозволу (ПГД) 1.785,00
2. Пројекат машинских инсталација (грејање, вентилација, климатизација, гасна инсталација 357,00
3. Пројекатхидротехничке инсталације (водовод и канализација) 357,00
4. Пројекат електроинсталације 357,00
5. Пројекат телекоминикационе и сигналне инсталације 357,00
6. Пројекат саобраћаја и саобраћајне инсталације 357,00
1. Пројекат рушења 357,00
8. Пројекат санације/реконструкције/адаптације 1.785,00
9. Пројекат енергетске ефикасности 357,00
10. Пројекат противпожарне заштите 357,00
11. Пројекат за извођење (ПЗИ) 1.785,00
12. Пројекат изведеног објекта (ПИО) 1.190,00
13. Идејно решење (ИДР) 1.190,00
14. Идејни пројекат (ИДП) 1.785,00
15. Елаборат/Студија 238,00
16. План текућег одржавања објекта 1.190,00

УКУПНО I: 13.804,00

Укупно понуђена цена (I) без ПДВ-а: 13.804,00 Укупно понуђена цена (I) оа ПДВ-ом: 13.804,00

II НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. паушално
17. Опис и попис радова са предмером и предрачуном радова које треба извести, за радове мањегобима 107.000,00

УКУПНО II: 107.000,00

Укупно понуђена цена (II) без ПДВ-а: 107.000,00 Укупно понуђена цена (II) са ПДВ-ом: 107.000,00

III НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. по комаду без ПДВ-а
18. Пројекат лифтовског постројења 273.700,00

УКУПНО III: 273.700,00

Укупно понуђена цена (III) без ПДВ-а: 273.700,00 Укупно понуђена цена (III) са ПДВ-ом: 273.700,00

УКУПНО l+ll+lll БЕЗ ПДВ-а: | 394.604,00

Рок плаћања 15 дана од дана издавања исправног рачуна (минимум 15, максимум 45 дана од дана издавања исправног рачуна).
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања (минимум 60 дана од дана отварања).
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1. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања објеката у циљу оптимизације трошкова експлоатације 
објеката, инсталација и постројења и оптимизације потрошње енергије, а у циљу побољшања услова коришћења објеката и ради спречавања настанка оштећења или 
отклањања насталих оштећења.
2. давање стручних мишљења, савета и предпога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања инсталација уграђених у објектима (инсталације грејања, 
вентилације, климатизације, електричне инсталције, громобранске инсталације и сл.), као и постројења (лифтови, котлови, пећи и сл.) и уређаја (рампе, подизне 
платформе, посебни лифтови и сл.), а у циљу оптимизације трошкова експлоатације.
3. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са а(стивностима Наручиоца у процесу реализације израђене техничке документације._______________________
Цена услуге техничке подршке у управљању објектима урачуната је у цену израде Техничке документације наведене у позицији l и подразумева техничку 
подршку у току реализације сваке појединачне наведене врсте техничке документације.___________________________________________________________________

У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Понуђач обезбеђује стручне непосредне извршиоце, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.

Комисија је констатовала да Понуђач није у систему ПДВ-а.

Комиоија је, у поступку отварања понуда, констатовала да нису уочени иедостаци у понуди.

__________________________ ______________ ТЕХНИЧКА ПОДРШКАУ УПРАВЉАЊУ ОБЈЕКТИМА _______________________
Подразумева:
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У поступку прегледа понуде Понуђача KORPROJEKT DOO Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио документацију 
тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. ЗЈН (Образац 1),
Решење о упису у Регистар понуђача, број БПН 3957/2015, од 09.10.2015,
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за јавну набавку (Образац 3 и 3.1), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац 6,
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Копије личних Лиценци са доказом ИКС да су исте важеће: 330, 381, 353, 300, 314, 
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача KORPROJEKT DOO Комисија је вршила проверу 
тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила да је исти 
начинио рачунску грешку.

Кмисија даље наводи да је Наручилац је, у складу са чланом 93. став 4. ЗЈН, извршио исправку 
рачунске грешаке и исправљени Образац понуде доставио понуђачу са позивом за давање 
сагласности на наведену исправку у остављеном примереном року, а под претњом одбијања 
понуде као неприхватљиве, у смислу члана 93, став 6. ЗЈН (Захтев број 404-2-32/18-17, од
17.01.2019).

Комисија затим наводи да је у остављеном року, дана 18.01.2019, Понуђач KORPROJEKT DOO 
доставио је тражену сагласност (електронском поштом) и кориговани Обаразац понуде 
потписан од стране овлашћеног лица (Сагласност број 404-2-32/18-26):

ПОНУЂЕНА ЦЕНА НАКОН КОРЕКЦИЈЕ___________________________

УКУПНО l+ll+lll БЕЗ ПДВ-а: 394.604,00
394.504,00

Комисија на крају констатује да је Понуда Понуђача KORPROJEKT DOO, број 87-01/19 од
15.01.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-32/18-11, од 16.01.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда, бр. 404-2-32/18-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, дана 08.01.2019;
одговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник PC", бр. 124/12, 14/15, 68/15) -  потпуно ислуњава све техничке 
спецификације;
прихватљива у погледу понуђене цене.
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4.5 Број под којим је понуда заведена: 404-2-32/18-12 5
Назив понуђача: URBOPOLIS DOO. Понуда број Т-43/2019 од 15.01.2019. Понуђач је понуду поднео самостално._____________________________

I НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. по m2 без ПДВ-а
1. Пројекатза грађевинску дозволу (ПГД) 720,00
2. Пројекат машинских инсталација (грејање, вентилација, климатизација, гасна инсталација 180,00
3. Пројекатхидротехничке инсталације (водовод и канализација) 120,00
4. Пројекат електроинсталације 240,00
5. Пројекаттелекоминикационе и сигналне инсталације 60,00
6. Пројекат саобраћаја и саобраћајне инсталације 120,00
7. Пројекат рушења 60,00
8. Пројекат санације/реконструкције/адаптације 120,00
9. Пројекат енергетске ефикасности 60,00
10. Пројекат противпожарне заштите 60,00
11. Пројекатза извођење (ПЗИ) 240,00
12. Пројекат изведеног објекта (ПИО) 120,00
13. Идејно решење (ИДР) 240,00
14. Идејни пројекат (ИДП) 480,00
15. Елаборат/Студија 60,00
16. План текућег одржавања објекта 60,00

УКУПНО l: 960,00/m2

Укупно понуђена цена (!) без ПДВ-а: 2.900.000,00 Укупно понуђена цена (I) са ПДВ-ом: 3.480.000,00

II НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. паушално
17. Опис и попис радова са предмером и предрачуном радова које треба извести, за радове мањег обима 120.000,00

УКУПНО II: 120.000,00

Укупно понуђена цена (II) без ПДВ-а: 120.000,00 Укупно понуђена цена (II) са ПДВ-ом: 121.200,00

III НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. по комаду без ПДВ-а
18. Пројекат лифтовског постројења 240.000,00

УКУПНО III: 240.000,00

Укупно понуђена цена (III) без ПДВ-а: 240.000,00 Укупно понуђена цена (III) са ПДВ-ом: 288.000,00

УКУПНО l+ll-HH БЕЗ ПДВ-а: 3.260.000,00

Рок плаћања 20 дана од дана издавања исправног рачуна (минимум 15, максимум 45 дана од дана издавања исправног рачуна).
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања (минимум 60 дана од дана отварања).
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1. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања објеката у циљу оптимизације трошкова 
експлоатације објеката, мнсталација и постројења и отттимизације потрошње енергије, а у циљу лобољшања услова коришЋења објеката и ради спречавања 
настанка оштећења или отклањања насталих оштећења.
2. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања инсталација уграђених у објектима (инсталације 
грејања, вентилације, климатизације, електричне инсталције, громобранске инсталације и сл.), као и постројења (лифтови, котлови, пећи и сл.) и уређаја (рампе, 
подизне платформе, посебни лифтови и сл.), а у циљу оптимизације трошкова експлоатације.
3. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу реализације израђене техничке документације._________________
Цена услуге техничке подршке у управљању објектима урачуната је у цену израде Техничке документације наведене у позицији I и подразумева 
техничку подршку у току реализације сваке појединачне наведене врсте техничке документације.____________________________________________________

У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Понуђач обезбеђује стручне непосредне извршиоце, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.

Комисија је, у поступку отварања понуда, констатовала да нису уочени недостаци у понуди.

_______________  ТЕХНИЧКА ПОДРШКА У УПРАВЉАЊУ ОБЈЕКТИМА ______________
Подразумева:
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У поступку прегледа понуде Понуђача URBOPOLIS DOO Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио документацију 
тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. ЗЈН (Образац 1),
Решење о упису у Регистар лонуђача, број БПН 3606/2014, од 16.07.2014,
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за јавну набавку (Образац 3 и 3.1), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац 6,
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Копије личних Лиценци са доказом ИКС да су исте важеће: 330, 381, 350, 300, 310, 
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора.

Комисија је коистатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача URBOPOLIS DOO Комисија је вршила проверу 
тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила да је исти 
начинио рачунске грешке.

Комисија даље наводи да је Наручилац, у складу са чланом 93. став 4. ЗЈН, извршио исправку 
рачунских грешака и исправљени Образац понуде доставио понуђачу са позивом за давање 
сагласности на наведене исправке у остављеном примереном року, а под претњом одбијања 
понуде као неприхватљиве, у смислу члана 93. став 6. ЗЈН (Захтев број 404-2-32/18-18, од
17.01.2019).

Комисија даље нводи да је у остављеном року, дана 21.01.2019, Понуђач URBOPOLIS DOO 
доставио је тражену сагласност (електронском поштом) и кориговани Обаразац понуде 
потписан од стране овлашћеног лица (Сагласност број 404-2-32/18-27):

Комисија је на крају констатовала да је Понуда Понуђача URBOPOLIS DOO, број Т-43/2019 од
15.01.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-32/18-12, од 16.01.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда, бр. 404-2-32/18-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, дана 08.01.2019;
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 погледу понуђене цене.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА НАКОН КОРЕКЦИЈЕ

I НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(према захтевима из Техничке спецификације)

Укупно I без ПДВ~а
960/m2

2.940,00

Укупно понуђена цена (I) без ПДВ-а: 2.900.000,00
2.940,00,

Укупно понуђена цена (I) са ПДВ-ом: 3.480.000,00
3.528,00,

Укупно понуђена цена (II) без ПДВ-а: 120.000,00,
Укупно понуђена цена (II) са ПДВ-ом: 121.200,00

144.000,00

УКУПНО l+ll+lll БЕЗ ПДВ-а: 3,230.000,00
362.940,00
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4.6 Број под којим је понуда заведена: 404-2-32/18-13 6
Назив понуђача: AMG STRUKTURE DOO. Понуда број 1/19 од 15.01.2019. Понуђач је понуду поднео оамостално._____________________________

l НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. по m2 без ПДВ-а
1. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 876,00
2. Пројекат машинских инсталација (грејање, вентилација, климатизација, гасна инсталација 180,00
3. Пројекатхидротехничке инсталације (водовод и канализација) 120,00
4. Пројекат електроинсталације 96,00
5. Пројекаттелекоминикационе и сигналне инсталације 96,00
6. Пројекат саобраћаја и саобраћајне инсталације 108,00
7. Пројекат рушења 360,00
8. Пројекат санације/реконструкције/адаптације 960,00
9. Пројекат енергетске ефикасности 144,00
10. Пројекат противпожарне заштите 156,00
11. Пројекатза извођење (ПЗИ) 528,00
12. Пројекат изведеног објекта (ПИО) 96,00
13. Идејно решење (ИДР) 300,00
14. Идејни пројекат (ИДП) 180,00
15. Елаборат/Студија 300,00
16. План текућег одржавања објекта 180,00

УКУПНО I: 4.680,00

Укупно понуђена цена (I) без ПДВ-а: 4.680,00 Укупно понуђена цена (I) са ПДВ-ом: 5.616,00

11 НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Покуђена цена у дин. паушално
17. Опис и попис радова са предмером и предрачуном радова које треба извести, за радове мањег обима 108.000,00

УКУПНО II: 108.000,00

Укупно понуђена цена (II) без ПДВ-а: 108.000,00 Укупно понуђена цена (II) са ПДВ-ом: 129.600,00

ill НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. по комаду без ПДВ-а
18. Пројекат лифтовског постројења 132.000,00

УКУПНО III: 132.000,00

Укупно понуђена цена (III) без ПДВ-а: 132.000,00 Укупно понуђена цена (III) са ПДВ-ом: 158.400,00

УКУПНО l+ll+lll БЕЗ ПДВ-а: | 244,680,00 ј

Рок плаћања 30 дана од дана издавања исправног рачуна (минимум 15, максимум 45 дана од дана издавања исправног рачуна).
Рок важења понуде 180 дана од дана отварања (минимум 60 дана од дана отварања).
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ТЕХНИЧКА ПОДРШКА У УПРАВЉАЊУ ОБЈЕКТИМА
Подразумева:
1. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања објеката у циљу оптимизације трошкова експлоатације 
објеката, инсталација и постројења и оптимизације потрошње енергије, а у циљу побољшања услова коришћења објеката и ради спречавања настанка оштећења 
или отклањања насталих оштећења.
2. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања инсталација уграђених у објектима (инсталације 
грејања, вентилације, климатизације, електричне инсталције, громобранске инсталације и сл.), «ао и постројења (лифтови, котлови, пећи и сл.) и уређаја (рампе, 
подизне платформе, посебни лифтови и сл.), а у циљу оптимизације трошкова ексллоатације.
3. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу реализације израђене техничке документације.__________________
Цена услуге техничке подршке у управљању објектима урачуната је у цену израде Техничке документације наведене у позицији I и подразумева 
техничку подршку у току реализације сваке појединачне наведене врсте техничке документације._____________________________________________________

У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Понуђач обезбеђује стручне непосредне извршиоце, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом. 

Комисија је, у поступку отварања понуда, констатовала да нису уочени недостаци у понуди.
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У поступку прегледа понуде Понуђача AMG STRUKTURE DOO Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио документацију 
тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. ЗЈН (Образац 1),
Решење о упису у регистар понуђача, број БПН 68/2016, од 12.01.2016,
Биланс успеха (2016, 2017,2018), као доказ траженог пословног капацитета, 
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за јавну набавку (Образац 3 и 3.1), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац 6,
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Копије личних Лиценци са доказом ИКС да су исте важеће: 330, 381, 350, 353, 300, 
310, 314,
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача AMG STRUKTURE DOO Комисија је вршила 
проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са струкгуром цене и утврдила да 
иста не садржи рачунске грешке.

Комисија је на крају констатовала да је Понуда Понуђача AMG STRUKTURE DOO, број 1/19 од
15.01.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-32/18-13, од 16.01.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда, бр. 404-2-32/18-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, дана 08.01.2019;
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 погледу понуђене цене.
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4.7 Број под којим је понуда заведена: 404-2-32/18-14 7
Назив понуђача: TEHNO PLAN 014 DOO. Понуда број 08-02/19 од 14.01.2019. Понуђач је понуду поднео самостално.

I НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. по m2 без ПДВ-а
1. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 1.395,00
2. Пројекат машинских инсталација (грејање, вентилација, климатизација, гасна инсталација 205,00
3. Пројекат хидротехничке инсталације (водовод и канализација) 60,00
4. Пројекат електроинсталације 150,00
5. Пројекаттелекоминикационе и сигналне инсталације 90,00
6. Пројекат саобраћаја и саобраћајне инсталације 28,00
7. Пројекат рушења 240.00
8. Пројекат санације/реконструкције/адаптације 1.300,00
9. Пројекат енергетске ефикасности 60,00
10. Пројекат противпожарне заштите 60,00
11. Пројекат за извођење (ПЗИ) 1.395,00
12. Пројекат изведеног објекта (ПИО) 650,00
13. Идејно решење (ИДР) 300,00
14. Идејни пројекат (ИДП) 300,00
15. Елаборат/Студија 65,00
16. План текућег одржавања објекта 240,00

УКУПНО I: 6.538,00

Укупно понуђена цена (I) без ПДВ-а: 6.538,00 Укупно понуђена цена (I) са ПДВ-ом: 7.845,60

II НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. паушално
17. Опис и попис радова са предмером и предрачуном радова које треба извести, за радове мањег обима 35.000,00

УКУПНО II: 35.000,00

Укупно понуђена цена (II) без ПДВ-а: 35.000,00 Укупно понуђена цена (II) са ПДВ-ом: 42.000,00

II! НАЗИВ/ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (према захтевима из Техничке спецификације) Понуђена цена у дин. по комаду без ПДВ-а
18. Пројекат лифтовског постројења 108.000,00

УКУПНО III: 108.000,00

Укупно понуђена цена (111) без ПДВ-а: 108.000,00 Укупно понуђена цена (III) са ПДВ-ом: 129.600,00

УКУПНО l+ll+lll БЕЗ ПДВ-а: 149.538,00

Рок плаћања 30 дана од дана издавања исправног рачуна (минимум 15, максимум 45 дана од дана издавања исправног рачуна).
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања (минимум 60 дана од дана отварања).
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1. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања објеката у циљу оптимизације трошкова 
експлоатације објеката, инсталација и постројења и оптимизације потрошње енергије, а у циљу побол^шања услова коришћења објеката и ради спречавања 
настанка оштећења или отклањања насталих оштећења.
2. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у процесу одржавања инсталација уграђених у објектима (инсталације 
грејања, вентилације, климатизације, електричне инсталције, громобранске инсталације и сл.)р као и постројења (лифтови, котлови, пећи и сл.) и уређаја 
(рампе, подизне платформе, посебни лифтови и сл.), а у циљу оптимизацијетрошкова експлоатације.
3. давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у пррцесу реализације израђене техничке документације._______________
Цена услуге техничке подршке у управљању објектима урачуната је у цену израде Техничке документације иаведене у позицији I и подразумева 
техничку подршку у току реализације сваке појединачне наведене врсте техничке документације.__________________________________________________

У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Понуђач обезбеђује стручне непосредне извриииоце, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.

Комисија ја констатовала да у поступку отварања понуда нису уочени недостаци у понуди.

____________ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА У УПРАВЉАЊУ ОБЈЕКТИМА_________________________ ___ _________
Подразумева:
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У поступку прегледа понуде Понуђача TEHNO PLAN 014 DOO Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констататовала да је Понуђач у Понуди доставио документацију 
тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. ЗЈН (Образац 1),
Решење о упису у регистар понуђача, број БПН 83/2016, од 13.01.2016,
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде зајавну набавку (Образац 3 и 3.1), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац 6,
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Копије личних Лиценци са доказом ИКС да су исте важеће: 330, 381, 350, 300, 310, 
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора.

Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача TEHNO PLAN 014 DOO Комисија је вршила 
проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила да 
иста не садржи рачунске грешке.

Комисија је на крају констатовала да је Понуда Понуђача TEHNO PLAN 014 DOO, број 08-02/19 
од 14.01.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-32/18-14, од 16.01.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда, бр. 404-2-32/18-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, дана 08.01.2019;
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 погледу понуђене цене.

V. Одбијене понуде
У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и 
услед тога одбијене

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Комисија је констатовала да је Конкурном документацијом одређен критеријум: НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Комисија даље наводи да је у случају постојања две или више понуда са истом понуђеном 
ценом предвиђено да ће Наручилац доделити уговор понуђачу који је понудио f НАЈНИЖУ 
УКУПНУ ЦЕНУ ЗА ПОЗИЦИЈУ I. а затим понуђачу који је понудио М НАЈНИЖУ ЈЕДИНИЧНУ 
ЦЕНУ ЗА ПРОЈЕКАТ НАВЕДЕН У ОКВИРУ ПОЗИЦИЈЕ I ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 1, и даље 
редом.

Комисија је затим извршила рангирање прихватљивих понуда

Ранг листа понуђача, на основу цене која се рангира:
Р.Бр. Број под којим је 

понуда заведена Назив понуђача Понуђена цена y дин. без ПДВ-а Рангирање

1. 404-2-32/18-10 ANDZOR engineering d.o.o. 31.060,00 1

2. 404-2-32/18-9 ARHITEKTONSKI STUDIO SUNCE d.o.o. 131.533,00 2
3. 404-2-32/18-14 TEHNO PLAN 014 d.o.o. 149.538,00 3
4. 404-2-32/18-13 AMG STRUKTURE d.o.o. 244.680,00 4
5. 404-2-32/18-12 URBOPOLIS d.o.o. 362.940,00 5
6. 404-2-32/18-11 KORPROJEKT d.o.o. 394.504,00 6

VII. Трошкови припремања понуде
Прворангирани Понуђач ANDZOR ENGINEERING doo није исказао трошкове 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 не могу 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
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VIII. Предпог комисије
Комисија је утврдила да Понуђач ANDZOR ENGINEERING doo, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе 
достављене уз понуду и увидом у јавно доступне податке, из ког разлога 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).

Након прегледа и стручне оцене понуда Комисија за спровођење предметне јавне набавке, 
предложила је да се донесе Одлука о додели уговора и уговор додели Понуђачу: ANDZOR  
ENGINEERING doo, Иве Андрића 13 21000 Нови Сад, МБ 20283467, ПИБ 104974964.

Горенаведени Понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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 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).

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ МАБАВКЕ ^
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