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понуда 08/3 бр. 404-2-3/20-8 од 08.04.2020. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено 
осигурање доноси

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4 

И
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2 И 3

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГА КОНТРОЛЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА, ХИДРАНАТА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ

ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА РФЗО

редни број ЈН 404-22-201/20-3



Садржај

Диспозитив одлуке........................................................................................................................................... 3

О б р а з л о ж е њ  е ......................................................................................................................................... 3

I. Подаци о наручиоцу................................................................................................................................. 3

II. Подаци о јавној набавци..........................................................................................................................3

|}|. Основни подаци о понуђачу................................................................................................................4

IV. Стручна оцена понуда...........................................................................................................................4

1. „5таг1 ВиНсНпд Тесћпо1одЈе8" сГо.о..................................................................................................................... 4

V. Одбијене понуде.......................................................................................................................................5

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање....................................................................................... 5

VII. Разлози за обуставу поступка...............................................................................................................5

VIII. Трошкови припремања понуде.......................................................................................................... 5

IX. Предлог комисије.................................................................................................................................5

X. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ......................................................................................................... 6

2



Диспозитив одлуке

I. Додељује се уговор о јавној набавци услуге контроле противпожарних апарата, хидраната и 
противпожарне централе за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/20-
3:

- за Партију 4 понуђачу „8таг1 ВиПсЈшд ТесНпо1одЈеб“ сЈ.о.о., ул. Радоја Дакића 7, 
Земун, Београд.

II. Обуставља се поступак јавне набавке услуге контроле противпожарних апарата, хидраната 
и противпожарне централе за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22- 
201/20-3 за партије 1, 2 и 3.

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: у у м л а л јаупепаћауке.гТго.г б

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: Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната и 
противпожарне централе за потребе организационих јединица РФЗО, обликован у 4 (четири) 
партије, и то:

Број
партије Назив партије Процењена вредност 

по партијама

1 Услуга контроле противпожарних апарата за потребе 
Филијале Грачаница 9.800,00

2 Услуга контроле противпожарних апарата за потребе 
Филијале Гњилане 1.400,00

3 Услуга контроле противпожарних апарата и хидраната за 
потребе Филијале Косовска Митровица 9.100,00

4 Услуга контроле противпожарне централе ЗЈетепз 
С11145 за потребе Дирекције РФЗО 741.900,00

УКУПНО: 762.200,00

Процењена вредност јавне набавке износи 762.200,00 динара без ПДВ-а.

Назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања 
ватрогасне опреме.

Редни број јавне набавке: 404-22-201/20-3

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
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Ш. Основни подаци о понуђачу

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1 „5таг! ВиЛсПпд Тесћпо1одЈе5“ сЈ.о.о. Радоја Дакића 7, 11080 Земун, 
Београд

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).

Број понуда по партијама:

Број
партије Назив партије Број

понуда

1. Услуга контроле противпожарних апарата за потребе Филијале 
Г рачаница 0

2. Услуга контроле противпожарних апарата за потребе Филијале 
Гњилане 0

3. Услуга контроле противпожарних апарата и хидраната за потребе 
Филијале Косовска Митровица 0

4. Услуга контроле противпожарне централе ЗЈетепз СИ145 за 
потребе Дирекције РФЗО 1

IV. Стручна оцена понуда

1. „8таг1 ВиПсЈшд ТесНпо1одЈе5“ сЈ.о.о.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-3/20-6 
Понуда број 01-204-2020 од 08.04.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за Партију 4_______

Бр.
Партије Назив партије

Цена без ПДВ-а за 2 прегледа 
противпожарне централе 

(шестомесечни и годишњи 
преглед)

4 Услуга контроле противпожарне централе 
5!етеп8 СИ145 за потребе Дирекције РФЗО 482.460,00

Рок извршења услуге прве редовне контроле је 30 дана (не може бити дужи од 30 дана 
од позива организационе јединице наручиоца).

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

Рок плаћања 30 дана (најкраће 30 дана а најдуже 45 дана) од дана издавања рачуна. 

Понуђач је доставио ценовник резервних делова.

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача 8таг1 ВиНсПпд Тесћпо1одЈе5 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).
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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.

Рангирање није извршено будући да је за Партију 4 пристигла само једна лонуда.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ испуњености услова 
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'1 бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Како је Комисија утврдила да понуђач „8таг1 ВиНсИпд ТесНпо1одЈез“ с!.о.о, 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 складу са 
чланом 79. став 2, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15).

VII. Разлози за обуставу лоступка

У поступку јавне набавке услуге контроле противпожарних апарата, хидраната, и 
противпожарне централе за потребе организационих јединица РФЗО, ЈИ број 404-22-201/20-3, 
за партије 1, 2 и 3 у року за подношење понуда Наручиоцу није пристигла ниједна понуда.

С обзиром да нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора за партије 1, 
2 и 3 у смислу члана 109. ст. 1. Закона о јавним набавкама поступак јавне набавке за наведене 
партије се обуставља.

VIII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), трошкове лрипреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не 
могу тражити од наручиоца накнаду трошкова.

IX. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предложила је да се донесе:

- одлука о додели уговора за јавну набавку услуге контроле противпожарних апарата, 
хидраната и противпожарне централе за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН број 404- 
22-201/20-3, за Партију 4 и уговор додели понуђачу „Зтаг* ВиПсЛпд ТесИпо1одЈе5“ сј.о.о., ул. 
Радоја Дакића 7, Земун, Београд;

- одлука о обустави поступка јавне набавке услуге контроле противпожарних апарата, 
хидраната и противпожарне централе за потребе организационих јединица РФЗО, ЈНМВ број 
404-22-201/20-3, за партије 1, 2 и 3 будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о 
додели уговора из разлога наведених у одељку VII. ове Одлуке.

Горенаведени 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.

X. 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).

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Проф. др Сања Радојевић Шкодрић
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