РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-66/15- 0
___.___ .
године'
Јована Мариновића 2
Бе о град

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/15, 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) и Извештаја о стручној
оцени понуда бр. 404-1-66/15-8 од 29.10.2015. године, в.д. директора Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси

О Д Л У КУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци: Услуга одржавања 1ВМ сервера и шасија за
потребе РФЗО, број 404-1-208/15-70, понуђачу Јарј С о т сЈ.о.о., Руменачка 43, Нови Сад.

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 . г Г 2 0 . г 5

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
II Подаци о јавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: услуга.
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предметјавне набавке: Услуга одржавања 1ВМ сервера и шасија за потребе РФЗО.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 3.850.000,00 динара.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50312000 - Одржавање и поправка рачунарске
опреме.
Редни бројјавне набавке: 404-1-208/15-70.
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
III Основни подаци о понуђачима
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

ТеИпЈсот т^огтаИка сЈ.о.о.

Бул. Светог Цара
Константина 80-86, Ниш

2

Јарј С о т сЈ.о.о.

Руменачка 43, Нови Сад

3

1п^огта1Јка а.сЈ.

Јеврејска 32, Београд

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).
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IV Стручна оцена понуда
1. Број под којим је понуда заведена: 404-1-66/15/1
Назив понуђача: Т е ћ т с о т Јп^огтаИка сЈ.о.о.
Понуда број 23-Х10-1 од 23.10.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Годишња цена услуге без ПДВ-а: 3.849.960,00 динара
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (мин. 90 дана).
Рок плаћања 30 дана (минимум 30 дана а максимум 90 дана) од дана пријема рачуна.
Комисија
неприхватљива.

је

констатовала

да

је

понуда

понуђача

Тећтсот

ЈпТогтаНка

с!.о.о.

2. Број под којим је понуда заведена: 404-1-66/15/2
Назив понуђача: Јарј С о т сј.о.о.
Понуда број 23-2310-2015 од 23.10.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Годишња цена услуге без ПДВ-а: 3.810.000,00 динара
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (мин. 90 дана).
Рок плаћања 30 дана (минимум 30 дана а максимум 90 дана) од дана пријема рачуна.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Јарј С о т <±о.о. прихватљива.
3. Број под којим је понуда заведена: 404-1-66/15/3
Назив понуђача: 1п1огта*Јка а.<±
Понуда број 7-1192 од 26.10.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Годишња цена услуге без ПДВ-а: 3.930.000,00 динара.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (мин. 90 дана).
Рок плаћања 30 дана (минимум 30 дана а максимум 90 дана) од дана пријема рачуна.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача 1п^огта1Јка а.с1. неприхватљива.
V. Одбијене понуде
Број под којим
Назив
је понуда
понуђача
заведена

404-1-66/15/1

ТећпЈсот
ЈпЈогтаКка
<±0 .0 .

404-1-66/15/3

1пћзгта*јка
а.<±

Разлози за одбијање понуде
Понуђач није доставио потврду/референцу (образац
бр.9 у конкурсној документацији) као доказ додатног
услова: да је понуђач непрекидно годину дана,
посматрано у оквиру временског периода од две
године дана од дана објављивања позива, већ
вршио или врши услугу, која је предмет јавне
набавке.
Понуђена цена прелази процењену вредност јавне
набавке која је одпуком о покретању поступка
одређена у износу од 3.850.000,00 динара без ПДВа.
Понуђач је доставио потврду/референцу која се
односи на период од 01.01.2015. године до
30.09.2015. године који период не обухвата период
од непрекидно годину дана посматрано у оквиру
временског периода од две године дана од дана
објављивања позива, да је понуђач већ вршио или
врши услугу, која је предмет јавне набавке и тиме
није испуњен додатни услов за учествовање
одређен конкурсном документацијом.
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Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)

3.849.960,00

3.930.000,00

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање
Најнижа понуђена цена.
Понуде нису рангиране из разлога штоје пристигла само једна прихватљива понуда.
VII Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда,
предложила је да се одлука о додели уговора за јавну набавку: Услуга одржавања 1ВМ
сервера и шасија за потребе РФЗО, број 404-1-208/15-70, додели понуђачу Јарј С о т <±о.о.,
Руменачка 43, Нови Сад.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фон^
доноси одпуку као у диспозитиву.

урање

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).
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