РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

М

С 1

Јована Мариновића 2
Београд

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. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015) и Извештаја о
стручној оцени понуда бр. 404-1-82/15-21 од 05.02.2016. године, в.д. директора Републичког
фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИУГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци: Набавка кластер сервера са софтвером за
потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, број 404-1-105/15-93 понуђачу Зада
<±о.о. из Београда, ул. Милентија Поповића 9.

Образложење
I Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца:

\л/ уууу . гТ 2 0 .Г 5

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 кластер сервера са софтвером за потребе Републичког
фонда за здравствено осигурање.
Назив и ознака из општег речника набавке: 48820000 програмски пакети и рачунарски системи.

Сервери, 48900000 - Разни

Редни број јавне набавке: 404-1-105/15-93.
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
4. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 22.500.000,00 динара.
III Основни подаци о понуђачима
Р.Б.

Назив понуђача

1

Сот^гасЈе бузЈет сЈ.о.о.

Савски Насип 7, Београд

2

бада с!.о.о.

Милентија Поповића 9, Нови
Београд

3

^ о г т а ђ к а а.<±

Јеврејска 32, Београд

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).

Адреса

IV Стручна оцена понуда
1.

Број под којим је понуда заведена: 404-1-82/15/1.
Назив понуђача: Сот1гас1е Зуз^ет сЈ.о.о.
Понуда број 16-395 од 21.01.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално.

Редни
број

Предмет набавке

Количина

Јединична цена у
динарима без ПДВ-а

Укупна цена у динарима без
ПДВ-а

1

Кластер сервер

2

2.498.194,50

4.996.389,00

2

Софтвер (база података)

1

17.482.380,00

17.482.380,00
22.478.769,00

УКУПНО (1+2):

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (не краћи од 90 дана).
Рок испоруке и монтаже хардвера, инсталације и конфигурације оперативних система, базе
података, кпастер сервиса (актив - пасив конфигурација) је 25 дана од дана закњучења
уговора (не дужи од 30 дана).
Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна (мин. 30 дана, макс.90 дана).
Комисија је констатовала да је понуда Сот1гас1е Зуз^ет <±о.о. прихватљива.

2.

Број под којим је понуда заведена: 404-1-82/15/2.
Назив понуђача: Зада <±о.о.
Понуда број 431 од 22.01.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни број

Предмет набавке

Количина

Јединична цена у
динарима без ПДВ-а

Укупна цена у динарима без
ПДВ-а

1

Кпастер сервер

2

1.591.249,00

3.182.498,00

2

Софтвер (база
података)

1

14.417.714,21

14.417.714,21

УКУПНО (1+2):

17.600.212,21

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (не краћи од 90 дана).
Рок испоруке и монтаже хардвера, инсталације и конфигурације оперативних система, базе
података, кпастер сервиса (актив - пасив конфигурација) је 30 дана од дана закључења
уговора (не дужи од 30 дана).
Рок плаћања јеЗО дана од дана издавања рачуна (мин. 30 дана, макс.90 дана).
Понуђач је као доказ услова под тачком 1.2 подтачка 2. „да је понуђач овлашћен за продају
добара која нуди“ доставио Потврду 1_АР статуса издату од стране МЈсгозођ-а у којој је
наведено да понуђач Зада сЈ.о.о. има овлашћење за великог продавца према Уговору о
трговинској сарадњи.
На потврди је такође наведено да је Уговор за великог препродавца за период од 01.09.2014.
године до 31.01.2016. године.

Комисија за предметну јавну набавку је дана 26.01.2016. године упутила Захтев број 404-182/15-16, понуђачу 5ада <±о.о. за додатним објашњењем понуде у складу са чланом 93. став 1.
ЗЈН, да ли ће наведени понуђач и након 31.01.2016. године бити овлашћен за продају добара
произвођача М јс гозо К. Наведени понуђач је дана 27.01.2016. године доставио додатно
објашњење понуде, Допис број 404-1-82/15-19, где је навео да је важење уговора продужено до
31.08.2016. године и као доказ навода доставио Потврду 1_АР статуса издату од стране
МЈсгозоТС-а из које се може утврдити да уговор важи до 31.08.2016. године.
Будући да је конкурсном документацијом као доказ наведеног услова предвиђена
потврда/ауторизација, сертификат, уговор или сл. документ издат од стране произвођача
или локалне канцеларије произвођача, понуђач је достављањем наведене потврде доказао да
испуњава захтевани услов.
Комисија је констатовала да је понуда Зада <±о.о. прихватљива.
3.

Број под којим је понуда заведена: 404-1-82/15/3
Назив понуђача: ^ о гт а К к а а.<±
Понуда број 7-013 од 22.01.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни број

Предмет набавке

Количина

Јединична цена у
динарима без ПДВ-а

Укупна цена у динарима без
ПДВ-а

1

Кластер сервер

2

2.501.243,20

5.002.486,40

2

Софтвер (база
података)

1

17.502.438,70

17.502.438,70

УКУПНО (1+2):

22.504.925,10

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (не краћи од 90 дана).
Рок испоруке и монтаже хардвера, инсталације и конфигурације оперативних система, базе
података, кластер сервиса (актив - пасив конфигурација) је 30 дана од дана закључења
уговора (не дужи од 30 дана).
Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна (мин. 30 дана, макс.90 дана).
Комисија је констатовала да је понуда 1п1огта*Јка а.сј. неприхватљива.
V Одбијене понуде
Број под којим
је понуда
заведена

404-1-82/15/3

Назив
понуђача

Разлози за одбијање понуде

1п?огта{Јка
а.<±

Понуда је неприхватљива из следећих разлога:
- у понуди је наведен сервер са 2 процесора Е74820вЗ 10С (10 језгара) и наведено је да ће бити
лиценцирано 16 језгара што је у супротности са
техничком спецификацијом наручиоца где се
захтева лиценца за сва језгра,
- понуђена цена прелази износ процењене
вредности јавне набавке (22.500.000,00 динара без
ПДВ-а).

Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)

22.504.925,10

3

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање
Најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача:
Број под којим
је понуда
заведена

Назив понуђача

Цена без ПДВ-а

Ранг
листа

404-1-82/15/2

Зада сЈ.о.о.

17.600.212,21

1

404-1-82/15/1

Сот1гас1е 5уз1ет сЈ.о.о.

22.478.769,00

2

VII Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда,
предложила је да се одлука о додели уговора за јавну набавку: Набавка кластер сервера са
софтвером за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, број 404-1-105/15-93,
додели понуђачу Зада <±о.о. Милентија Поповића 9, Београд.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање
доноси одлуку као у диспозитиву.

Лазић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана
од дана објаве исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15).

57016 . 12/82

