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Д испозитив  одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци зидних апотека (ормарића) за пружање прве 
помоћи и садржаја за зидне апотеке за пружање прве помоћи, број 404-22-110/19-8, понуђачу „Сго818“ 
д.о.о, ул. Пантелејска бр. 77, Ниш.

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: цлАм.јаупепавауке.гУго.гз

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: добра.

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

Предмет јавне набавке: Набавка зидних апотека (ормарића) за пружање прве помоћи и садржаја за 
зидне апотеке за пружање прве помоћи.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 1.000.000,00 динара

Назив и ознака из општег речника набавке: Медицински потрошни материјал -  33140000 и Разни 
медицински производи - 33690000.

3. Редни број јавне набавке: 404-22-110/19-8.

4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. „Огобјз11 д.о.о ул. Пантелејска бр. 77, Ниш

2. „№уа“ д.о.о ул. Чурушки пут 66, Жабаљ

3. Јпекз 2азШа“ д.о.о ул. 7. јули бр.127, Јагодина

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

1. „Сгозјз" д.о.о

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2- 8/19-7 
Понуда број 175/19 од 18.04.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Број
ставке Назив ставке Јединица

мере Количина

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
удинарима 
без ПДВ-а

Укупна 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7=(4*5) 8=(4*6)

1.

Зидни 
ормарић за 

пружање 
прве помоћи 
са пуњењем

комад 10 3.950,00 4.740,00 39.500,00 47.400,00

2.

Резервно 
пуњење за 

зидне 
ормариће за 

пружање 
прве помоћи

комад 187 2.150,00 2.580,00 402.050,00 482.460,00

УКУПНО(1+2): 441.550,00 529.860,00

Износ ПДВ-а у %: 20%

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

Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).

Рок за испоруку је 15 дана од дана захтева Наручиоца.(не може бити дужи од 15 дана).

Цена исказана у понуди укључује и испоруку предметних добара на локацији Наручиоца, као и све 
остале зависне трошкове.

Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.

Комисија је дана 24.04.2019. године упутила поуђачу „СгозЈб11 д.о.о захтев 08/3 број 404-2-8/19- 
14 за додатним објашњењем понуде број 175/19, у коме се тражи достављање Изјаве у којој ће 
понуђач навести назив произвођача понуђених медицинских средстава или Решење Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије о упису медицинских средстава у Регистар медицинских 
средстава за понуђена медицинска средства.

Дана 25.04.2019. године понуђач „ОгозЈз11 д.о.о доставио Изјаву (електронском поштом) у којој 
је навео интернет адресе Агенције за лекове и медицинска средства из којих се види произвођач 
медицинских средстава које нуде.

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



2.„МЈуа“ д.о.о

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-2-8/19-9 
Понуда број: 1508 од 23.04.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Број
ставке Назив ставке Јединица

мере Количина

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
у динарима 
без ПДВ-а

Укупна 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7=(4*5) 8=(4*6)

1.

Зидни 
ормарић за 

пружање 
прве помоћи 
са пуњењем

комад 10 4.500,00 5.400,00 45.000,00 54.000,00

2.

Резервно 
пуњење за 

зидне 
ормариће за 

пружање 
прве помоћи

комад 187 3.400,00 4.080,00 635.800,00 762.960,00

УКУПНО(1+2): 680.800,00 816.960,00

Износ ПДВ-а у %: 20%

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

Рок плаћања рачуна је 60 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).

Рок за испоруку је 10 дана од дана захтева Наручиоца.(не може бити дужи од 15 дана).

Цена исказана у понуди укључује и испоруку предметних добара на локацији Наручиоца, као и све 
остале зависне трошкове.

Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Мјуа“ д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-2-8/19-10 
Понуда број: 20/04 од 20.04.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

3. Јпекз 2а5Ша“ д,о,о

Број
ставке Назив ставке Јединица

мере Количина

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
у динарима 
без ПДВ-а

Укупна 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7“ (4*5) 8=(4*6)

1.

Зидни 
ормарић за 

пружање 
прве помоћи 
са пуњењем

комад 10 3.620,00 4.344,00 36.200,00 43.440,00

2.

Резервно 
пуњење за 

зидне 
ормариће за 

пружање 
прве помоћи

комад 187 2.780,00 3.336,00 519.860,00 623.832,00

УКУПНО(1+2): 556.060,00 667.272,00

Износ ПДВ-а у %: 20%

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

Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).

Рок за испоруку је 15 дана од дана захтева Наручиоца.(не може бити дужи од 15 дана).

Цена исказана у понуди укључује и испоруку предметних добара на локацији Наручиоца, као и све 
остале зависне трошкове.

Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.

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

\ЛОдбијене понуде

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

УЈ.Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача:

Редни
број

понуде

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача Укупна цена у 

динарима без ПДВ-а
Ранг листа 
понуђача

1 404-2-8/19-7 „0Г0818“  Д.О.О 441.550,00 1

3 404-2-8/19-10 Јпекв 2аб1ј(а“  д.о.о 556.060,00 2

2 404-2-8/19-9 „М у а “ д.о.о 680.800,00 3
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Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у 
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног и потписаног обрасца изјаве понуђача 
дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености услова, у складу са чланом 
77. став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Како је Комисија утврдила да понуђач 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, од истог није захтевано достављање доказа, у скпаду са чланом 79. став 2. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предлаже да се уговор за јавну набавку зидних апотека (ормарића) за пружање прве помоћи и 
садржаја за зидне апотеке за пружање прве помоћи, број 404-22-110/19-8, додели следећем понуђачу: 
„Сго5Јз“ д.о.о, ул. Пантелејска бр. 77, Ниш.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

В.Д. ДИРЕКТОРА

V К  \  \
1 _________________________________

П р о $*д р  РаЈдбШвић Шкодрић

См ^

арија 'Атанасијев^п

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. гласникРС", број 124/12, 14/15 и 68/15).
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