
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-11/19-14
9 ? т т

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 фоида 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 број 404-1-8/19-13, од 16.05.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ И ПРАКТИЧНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ЗА ПАРТИЈУ 1 - ОСНОВНА ОБУКА И ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА И 
ПАРТИЈУ 2 -  ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

РЕДНИ БРОЈ ЈН: ЈН 404-22-228/19-11
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Диспозитив одлуке

I Закључује се оквирни споразум за Партију 1 -  Основна обука и практична провера 
знања у јавној набавци услуге основне обуке и практичне провере знања запослених из 
области заштите од пожара, за потребе РФЗО, број ЈН 404-22-228/19-11, са Понуђачем 
SOLARISS SOLUTION COMPANY doo, Душана Вукасовића 17, 22320 Инђија, МБ 21092371, 
ПИБ 108913187.

II Закључује се оквирни споразум за Партију 2 -  Практична провера знања у јавној 
набавци услуге основне обуке и практичие провере знања запослених из области заштите од 
пожара, за потребе РФЗО, број ЈН 404-22-228/19-11, са Понуђачем ДВД МАТИЦА ЗЕМУН, 22. 
октобра 27, 11040 Земун, МБ 07000057, ПИБ 100202423.

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 оквирни споразум у јавној набавци 
услуге основне обуке и практичне провере знања запослених из области заштите од пожара, за 
потребе РФЗО, за Партију 1 -  Основна обука и практична провера знања и Партију 2 - 
Практична провера знања.

II. Подаци о јавној кабавци

Врста предмета јавне набавке: услуге

Предмет јавне набавке: услуге основне обуке и практичне провере знања запослених из 
области заштите од пожара, за потребе РФЗО за период од 12 месеци, обликован у 2 Партије:

ПАРТИЈА НАЗИВ ПАРТИЈЕ ВРСТА/ОПИС УСЛУГЕ ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

1 ОСНОВНА ОБУКА И ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА
ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

1.165.000,00
ОСНОВНА ОБУКА И ПРАКТИЧНА 

ПРОВЕРА ЗНАЊА

2 ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА
35.000,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а П1 и П2: 1.200.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге обуке -  80500000.

Редни број јавне набавке: 404-22-228/19-11

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
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III. Основни подаци о понуђачима за Партију 1 и 2

р.бр. Назив понуђача Адреса Понуда за 
Партију 1/2

1. SOLARISS SOLUTION COMPANY doo Душана Вукасовића 17, 22320 Инђија Партија 1

2. ДВД МАТИЦА ЗЕМУН 22. октобра 27, 11040 Земун Партија 1 и 2

3. DVD VRAČAR Метохијска 42, 11000 Београд Партија 1

Укупан број поднетих понуда 
за Партију 1 - 3 (три), 
за Партију 2 -1  (једна).
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ПАРТИЈА 1 -  ОСНОВНА ОБУКА И ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

IV. Стручна оцена понуда за Партију 1

4.1 Број под којим је понуда заведена: 404-2-10/19-6
Назив понуђача: SOLARISS SOLUTION COMPANY doo. Понуда број 21/19 од 13.05.2019. године.
Понуђач је поднео понуду самостално Понуђач је поднео понуду за Партију 1

Цена из понуде за Партију 1

ПАРТИЈА 1 ОПИС УСЛУГЕ (Оквирни) БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ

ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а 
(цена за једног запосленог)

УКУПНА ЦЕНА 
без ПДВ-а ПДВ У % УКУПНА ЦЕНА 

са ПДВ-ом
1 ' •• -■-г ■" 2 . 3 5=(3х4) 6 7={5+6)

ОСНОВНА ОБУКА И 
ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

Практична провера знања 2058 265,00 545.370,00 20 654.444,00
Основна обука и 

практична провера знања 111 400,00 44.400,00 20 53.280,00

УКУПНО ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (збир колоне 5): 589.770,00 динара УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом (збир колоне 7): 707.724,00 динара

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда {минимум 60 дана)
Рок за извршење:
- Практична провера знања за 2058 запослених 60 дана од дана пријема позива (Дирекција, ПФ, Филијала), максимум 60 дана.
- Основна обука и практична провера знања за 111 запослених 30 дана од дана пријема позива (Дирекција), максимум 30 дана.

Рок плаћања: 10 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 10, макс.15 дана).

У цеиу су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу
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У поступку прегледа понуде Понуђача SOLARISS SOLUTION COMPANY doo, за Партију 1, 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 2557/2015, од 09.06.2015,
Решење о упису у Регистар привредних субјеката, број БД 102165/5015, од 02.12.2015, 
Решење МУП-а PC -  Сектор за ванредне ситуације, број 09 217-1779/17, од 25.01.2018, 
Изјаву (на сопственом меморандуму), да је понуђач уписан у Регистар понуђача, са 
навођењем сајта на ком су подаци доступни,
Овлашћење за потписивање докумената везаних за ЈН 404-22-228/19-11 за Партију 1, за 
Б.С, од 13.05.2019,
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за Партију 1 (Образац 3),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди {Образац 5),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН 
(Образац 6),
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Потписан и печатиран Модел оквирног споразума,
Потписан и печатиран Модел наруцбенице за Партију 1.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

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

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

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача SOLARISS SOLUTION COMPANY doo, за Партију 1 
Комисија је вршила проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и 
утврдила да исти није начинио рачунске грешке.

У даљем поступку прегледа понуде Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача SOLARISS 
SOLUTION COMPANY doo, за Партију 1, број 21/19 од 13.05,2019, примљена код Наручиоца под 
бројем 404-2-11/19-6, од 14.05.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење 
понуда, број 404-2-11/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, дана 07.05.2019;
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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4.2 Број под којим је понуда заведена: 404-2-11/19-7
Назив понуђача: ДВД МАТИЦА ЗЕМУН. Понуда број 36 од 14.05.2019. године
Понуђач је поднео понуду самостално. Понуђач је поднео понуду за Партију 1

2

Цена из понуде за Партију 1:

ПАРТИЈА 1 ОПИС УСЛУГЕ (Оквирни) БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ

ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а 
(цена за једног запосленог)

УКУПНА ЦЕНА 
без ПДВ-а ПДВ У % УКУПНА ЦЕНА 

са ПДВ-ом
1 - 2 ■ 3 4 : . 5=(3х4) 6 7={5+6)

ОСНОВНА ОБУКА И 
ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

Пракгична провера знања 2058 400,00 823.200,00 20 987.840,00
Основна обука и 

практична провера знања 111 600,00 66.600,00 20 79.920,00

УКУПНО ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (збир колоне 5): " динара УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом (збир колоне 7): 1.067.760,00 динара

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
Рок за извршење:
- Практична провера знања за 2058 запослених 30 дана од дана пријема позива (Дирекција, ПФ, Филијала), максимум 60 дана.
- Основна обука и практична провера знања за 111 запослених 15 дана од дана пријема позива (Дирекција), максимум 30 дана.

Рок плаћања: 15 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 10, макс.15 дана).
У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу

Комисија је констатовала да Понуђач у Обрасцу понуде није уписао износ укупно понуђене цене без ПДВ-а (збир понуђених цена које је исказао у колони 5).
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У поступку прегледа понуде Понуђача ДВД МАТИЦА ЗЕМУН, за Партију 1, 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 регистар удружења, број БУ 45/2009, од 04.11.2009,
Решење о упису у Регистар понуђача, број БПН 1189/2016, од 14.04.2016,
Решење МУП-а PC -  Сектор за ванредне ситуације, број 01 12243-11-4, од 25.11.2011, 
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за Партију 1 (Образац 3),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН 
(Образац 6),
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Потписан и печатиран Модел оквирног споразума,
Потписан и печатиран Модел наруџбенице за Партију 1.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да Понуђач у Обрасцу понуде за Партију 1 није уписао износ укупно 
понуђене цене без ПДВ-а (збир понуђених цена које је исказао у колони 5).

Комисија комисија је затим констатовала да недостатак наведеног податка не чини ову понуду 
неприхватљивом, будући да Наручилац, на основу података које је понуђач, у складу са захтевима 
Наручиоца, навео у колони 5 Обрасца понуде за Партију 1 и то за обе ставке (укупну понуђену цену 
без ПДВ-а), може са сигурношћу да утврди износ укупне цене без ПДВ-а (податак који недостаје), и то 
сабирањем износа наведених у колони 5 Обрасца понуде за Партију 1, односно може са сигурношћу 
да утврди стварну садржину понуде за Партију 1 у смислу члана 106. став 1. тачка 5).

На основу наведеног Комисија је констатовала да укупна понуђена цена, без ПДВ-а за Партију 1 
износи 889.800.00 динара.

У прилог наведеном, Комисија је указала на 18. Начелни правни став РК, заузет на 4. Општој седници, 
од 16.04.2014.

Комисија је затим, након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво и да је уписан у Регистар понуђача.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача ДВД МАТИЦА ЗЕМУН, за Партију 1 Комисија је 
вршила проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила да 
исти није начинио рачунске грешке.

У даљем поступку прегледа понуде Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача ДВД МАТИЦА 
ЗЕћЛУН, за Партију 1, број 36 од 14.05.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-11/19-7, од 
14.05.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење 
понуда, број 404-2-11/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, дана 07.05.2019;
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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4.3 Број под којим је понуда заведена: 404-2-11/19-8
Назив понуђача DVD VRAČAR. Понуда број 100, од 10.05.2019. године.
Понуђач је поднео понуду самостално. Поиуђач је поднео понуду за Партију 1

3

Цена из понуде за Партију 1:

ПАРТИЈА 1 ОПИС УСЛУГЕ (Оквирни) БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ

ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а 
(цена за једног запосленог)

УКУПНА ЦЕНА 
без ПДВ-а ПДВ У % УКУПНА ЦЕНА 

са ПДВ-ом
1 ■ 2 3 4 5=(3х4) 6 7=(5+6)

ОСНОВНА ОБУКА И 
ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

Практична провера знања 2058 437,00 899.346,00 179.869,20 1.079.215,20
Основна обука и 

практична провера знања 111 437,00 48.507,00 9.701,40 58.208,40

УКУПНО ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (збир колоне 5): 947.853,00 динара УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом (збир колоне 7): 1.137.423,60 динара

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
Рок за извршење:
- Практична провера знања за 2058 запослених 60 дана од дана пријема позива (Дирекција, ПФ, Филијала), максимум 60 дана.
- Основна обука и практична провера знања за 111 запослених 30 дана од дана пријема позива (Дирекција), максимум 30 дана.

Рок плаћања: 15 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 10, макс.15 дана).

У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу

Комисија је коностатовала да је Понуђач у колони 6 (ПДВ у %), уписао износ ПДВ-а у динарима, уместо у % (стопу ПДВ-а).

9/13



У поступку прегледа понуде Понуђача DVD VRAČAR, за Партију 1, Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио документацију тражену 
Конкурсном документацијом:

Изјаву (на сопственом меморандуму), да је понуђач регистрован у АПР-у, са навођењем 
сајта на ком су подаци доступни,
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 1453/2013, од 25.11.2013,
Решење МУП-а PC -  Сектор за ванредне ситуације, број 09 217-1508/17, од 24.11.2017, 
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за Партију 1 (Образац 3),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве у скпаду са чланом 71. став 2. ЗЈН 
(Образац 6),
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Попуњен, потписан и печатиран Модел оквирног споразума,
Потписан и печатиран Модел наруџбенице за Партију 1.

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је Понуђач у Обрасцу понуде за Партију 1 у колони 6 (ПДВ у %), уписао 
износ ПДВ-а у динарима, уместо у % (стопу ПДВ-а).

Комисија је затим констатовала да наведено не чини ову понуду неприхватљивом, будући да 
Наручилац, на основу податка које је Понуђач уписао (износ ПДВ-а у динарима), може са сигурношћу 
да утврди износ ПДВ-а у % - стопу ПДВ-а (податак који је понуђач требало да упише), односно може 
са сигурношћу да утврди стварну садржину понуде у смислу члана 106. став 1. тачка 5).

На основу наведеног, Комисија је констатовала да је износ ПДВ-а у % (стопа ПДВ-а), 20%.

У прилог наведеном, Комисија је указала на 18. Начелни правни став РК, заузет на 4. Општој седници, 
од 16.04.2014.

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

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача DVD VRAČAR, за Партију 1 Комисија је вршила 
проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила исти није 
начинио рачунске грешке.

У даљем поступку прегледа понуде Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача DVD VRAČAR, 
за Партију 1, број 100 од 10.05.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-11/19-8, од 
15.05.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење 
понуда, број 404-2-11/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, дана 07.05.2019;
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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ПАРТИЈА -  ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

V. Стручна оцена понуда за Партију 2

5.ј Број под којим је понуда заведена: 404-2-11/19-7
Назив понуђача: ДВД МАТИЦА ЗЕМУН. Понуда број 36 од 14.05.2019. године
Понуђач је поднео понуду самостално. Понуђач је поднео понуду Партију 2

Цена из понуде за Партију 2:

ПАРТИЈА2 ОПИС УСЛУГЕ (Оквирни) БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ

ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а 
(цена за једног запосленог)

УКУПНА ЦЕНА 
без ПДВ-а ПДВ У % УКУПНА ЦЕНА 

са ПДВ-ом
A • 2 3 . 4 5=(3х4) 6 7=(5+6)

ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ЗНАЊА Пракгична провера знања 82 400,00 32.800,00 20 39.360,00

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
Рок за извршење: 30 дана од дана пријема позива (Филијала на Ким), максимум 60 дана.
Рок плаћања: 15 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 10, макс.15 дана).

У цену су урачунати сви трошкови понуђача/укупан плативи износ понуђачу

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача ДВД МАТИЦА ЗЕМУН, за Партију 2 Комисија је вршила проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде 
са структуром цене и утврдила да исти није начинио рачунске грешке.

У даљем поступку прегледа понуде Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача ДВД МАТИЦА ЗЕМУН, за Партију 2, број 36 од 14.05.2019, примљена код 
Наручиоца под бројем 404-2-11/19-7, од 14.05.2019:
благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за падношење понуда, број 404-2-11/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници наручиоца, дана 07.05.2019;
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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VI. Понуде које су одбијене, разлози за одбијање и понуђена цена:

Комисија је констатовала да у поступку предметне јавне набавке за Партију 1 и Партију 2 није 
било понуда које су оцењене као неприхватљиве и услед тога одбијене.

Комисија је затим констатовала да је за закључивање оквирног споразума Конкурном 
документацијом одређен критеријум НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (укупна понуђена цена, по 
Партији, без ПДВ-а), а да ће у случају послгојања две или више понуда са истом најнижом 
поиуђеном ценом, Наручилац оквирни споразум закључити са понуђачем који је понудио краћи 
рок за извршење услуге:
Партија 1

Основна обука са практичном провером знања, максимум 30 дана од дана пријема
захтева организационе јединице Наручиоца (Дирекција) и коначног списка
запослених;
Практична провера знања, максимум 60 дана од дана пријема позива
организационе јединице Наручиоца (Дирекција, ПФ, Филијала) и коначног списка 
запослених.

Партија 2
Практична провера знања, максимум 60 дана од дана пријема позива
организационе јединице Наручиоца (Филијале на КиМ) и коначног списка 
запослених.

Комисија је затим извршила рангирање прихватљивих понуда

Рангирање прихватљивих понуда ПАРТИЈА 1
Назив понуђача Укупно понуђена цека БЕЗ ПДВ-а, у дин. Рангирање

SOLARISS SOLUTION COMPANY 589.770,00 1
ДВД МАТИЦА ЗЕМУН 889.800,00 2

DVD VRAČAR 947.853,00 3

Рангирање прихватљивих понуда ПАРТИЈА 2
Назив понуђача Укупно понуђена цена БЕЗ ПДВ-а, у дин. Рангирање

ДВД МАТИЦА ЗЕМУН 32.800,00 1

Комисија је утврдила да су наведени лрворангирани Понуђачи (за Партију 1 и Партију 2), 
испунили услове за учешће у поступку ове јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз 
понуду (Понуђачи су доставили све доказе прописане Конкурсном документацијом) и увидом у 
јавно доступне податке, од истих неће бити захтевано достављање доказа, у складу са чланом 
79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Комисија је констатовала да наведени Понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

VII. Предлог комиоије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предлаже да се 
донесе Одлука о закључењу оквирног споразума у јавној набавци Услуге основне обуке и 
практичне провере знања запослених из области заштите од пожара, за потребе РФЗО, ЈН број 
404-22-228/19-11, и оквирни споразум закључи:

За Партију 1, са Понуђачем SOLARISS SOLUTION COMPANY doo, Душана 
Вукасовића 17, 22320 Инђија, МБ 21092371, ПИБ 108913187,
За Партију 2, са Понуђачем ДВД МАТИЦА ЗЕМУН, 22. октобра 27, 11040 Земун, 
МБ 07000057, ПИБ 100202423.

Сходно наведеном, одлучено је као у ставу I и ставу II диспозитива.
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Комисија је констатовала да је у предметном поступку Понуђачи нису исказали трошкове 
припремања понуде.

Сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), ако је поступак јавне набаваке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова.

VIII. Трошкови припремања понуде

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 РС‘\ број 124/12, 14/15 и 68/15).

. . В.Д. ДИРЕКТОРА
'" /'r fir?  ч

59019.48/147
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