
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-8/20-'(З 

.0 6 . 2-0& 0 ш године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" 
бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-2-8/20-17 од
17.06.2020. године в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци: Средства и опрема за личну, узајамну и колекгивну 
заштиту од елементарних непогода и других несрећа за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН 
бр. 404-22-109/20-8, понуђачу О ттрготе ! сЈ.о.о, Батајница, ул. Мајора 3. Радосављевића 174а.

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: цлллл/.јаупепаваукеЛго.ге

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: Средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту од 
елементарних непогода и других несрећа за потребе организационих јединица РФЗО.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 3.850.000,00 динара

Назив и ознака из општег речника набавке: Носила -  33192160, Лопате -  44511120, Крампови -  
44511310, Секире -  44511400, Чекићи -  44512300, Ручне тестере - 44511500, Клешта -  44512200, 
Испитивачи струјних кола -  31212200.

3. Редни број јавне набавке: 404-22-109/20-8.

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

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. Ргојес* Рћагтасу сЈ.о.о. Паћирски пут бр. 69, Стара Моравица

2. Т -  Соттегсе с!.о.о. Нишићева 21/2, Чачак

3. О ттрготе* с!.о.о. Батајница, ул. Мајора 3. Радосављевића 174а

4. Тодоровић д.о.о. Индустријска 7, Крагујевац

Укупан број поднетих понуда: 4 (четири).



IV. Стручна оцека понуда

1. Ргојес* РНагтасу Ј.о.о.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-8/20-9 
Назив понуђача: Ргојес! Рђагтасу сЈ.о.о.
Понуда број: 702 од 09.06.2020. 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. Носила комад 204 6.700,00 8.040,00 1.366.800,00 1.640.160,00

2.

Комплет 
алата за 
ванредне 
ситуације у 
металној 
кутији

комплет 185 13.000,00 15.600,00 2.405.000,00 2.886.000,00

3. Лопата за 
снег комад 185 390,00 468,00 72.150,00 86.580,00

УКУПНО (1+2+3): 3.843.950,00 4.612.740,00

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 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 15 дана а најдуже 30
дана).

Рок за испоруку је 30 дана од дана пријема захтева организационе јединице Наручиоца.(не 
може бити дужи од 30 дана).

Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Ргојес* РНагтасу сЈ.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. Т -  Соттегсе сЈ.о.о.

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-2-8/20-11 
Назив понуђача: Т -  Соттегсе сј.о.о. 
Понудаброј: 274 од 12.06.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
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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. Носила комад 204 9.401,00 11.281,20 1.917.804,00 2.301.364,80

2.

Комплет 
алата за 
ванредне 
ситуације у 
металној 
кутији

комплет 185 10.010,00 12.012,00 1.851.850,00 2.222.220,00

3. Лопата за 
снег комад 185 341,00 409,20 63.085,00 75.702,00

УКУПНО (1+2+3): 3.832.739,00 4.599.286,80

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 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 15 дана од дана издавања рачуна (најкраће 15 дана а најдуже 30
дана).

Рок за испоруку је 30 дана од дана пријема захтева организационе јединице Наручиоца.(не 
може бити дужи од 30 дана).

Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Т -  Соттегсе сј.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).

3. О ттрготе* сЈ.о.о.

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-2-8/20-13 
Назив понуђача: Отпјрготе* сЈ.о.о.
Понуда број: 1506-1/ЈМ од 15.06.2020. 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. Носила комад 204 7.920,00 9.504,00 1.615.680,00 1.938.816,00

2.

Комплет 
алата за 
ванредне 
ситуације у 
металној 
кутији

комплет 185 8.450,00 10.140,00 1.563.250,00 1.875.900,00
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3. Лопата за 
снег комад 185 310,00 372,00 57.350,00 68.820,00

УКУПНО (1+2+3): 3.236.280,00 3.883.536,00

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 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 15 дана од дана издавања рачуна (најкраће 15 дана а најдуже 30
дана).

Рок за испоруку је 30 дана од дана пријема захтева организационе јединице Наручиоца.(не 
може бити дужи од 30 дана).

Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Отгпрготе!: сЈ.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).

4. Тодоровић д.о.о.

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-2-8/20-14 
Назив понуђача: Тодоровић д.о.о.
Понуда број: 601/20 од 15.06.2020. 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. Носила комад 204 7.800,00 9.360,00 1.591.200,00 1.909.440,00

2.

Комплет 
алата за 
ванредне 
ситуације у 
металној 
кутији

комплет 185 11.600,00 13.920,00 2.146.000,00 2.575.200,00

3. Лопата за 
снег комад 185 450,00 540,00 83.250,00 99.900,00

УКУПНО (1+2+3): 3.820.450,00 4.584.540,00

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20%.

Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити 
краћи од 90 дана).

Рок плаћања рачуна је 15 дана од дана издавања рачуна (најкраће 15 дана а најдуже 30
дана).
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Рок за испоруку је 30 дана од дана пријема захтева организационе јединице Наручиоца.(не 
може бити дужи од 30 дана).

Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.

За ставку под ред. бр. 2. Комплет алата за ванредне ситуације у металној кутији, начињена је 
техничка грешка на отварању понуда тако што је у Записнику о отварању понуда унета јединична 
цена у динарима без ПДВ-а 11.60,00 уместо 11.600,00. Наведена грешка исправљена је у Извештају о 
стручној оцени понуда.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Тодоровић 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).

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
Најнижа понуђена цена.

Ранглиста понуђача;

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача Укупна цена у 

динарима без ПДВ-а
Ранг листа 
понуђача

404-2-8/20-13 ОтпЈрготе! <1о,о. 3.236.280,00 1

404-2-8/20-14 Тодоровић д.о.о. 3.820.450,00 2

404-2-8/20-11 Т -  Соттегсе с1.о.о. 3.832.739,00 3

404-2-8/20-9 Ргојес* Рћагтасу сЈ.о.о. 3.843.950,00 4

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 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).

VII. Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предлаже да 

се донесе одлука о додели уговора за јавну набавку: Средства и опрема за личну, узајамну и 
колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа за потребе организационих јединица 
РФЗО, број 404-22-109/20-8 и уговор додели понуђачу Отпјрготе* сЈ.о.о, Батајница, ул. Мајора 3. 
Радосављевића 174а.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
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Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВМЕ НАБАВКЕ П П

,рић

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 РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

59020.57/55
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