РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
:.рв/3 број: 404-2^31/16-(3
' ј - I . ' : :: М 9П18године
Јована Мариновића 2
Бе оград
Иа 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. 404-2-31/16-12 од 15.11.2016. године, в.д. директора Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци: Потрошни материјал за рачунарску опрему за
потребе РФЗО, број 404-22-101/16-33, за партију 1 - Меморија за сервер и партију 2 - Напајање,
понуђачу ,,Оа1а1ек'' д.о.о., ул. Пожешка бр. 656, Београд.

Образложење
I Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: ууууу^.гГго.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:
Потрошни материјал за рачунарску опрему за потребе РФЗО.
Назив и ознака из општег речника набавке: 30230000 - Рачунарска опрема.
Процењена вредност јавне набавке износи 390.000,00 динара без ПДВ-а, што по
партијама износи:__________________________________________ _______________________
БРОЈ
ПРОЦЕЊ ЕНА ВРЕДНОСТ
НАЗИВ ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈЕ
ПО ПАРТИЈАМА
1

Меморија за сервер

220.000,00

2

Напајање

170.000,00
УКУПНО:

390.000,00

3. Редни број јавне набавке: 404-22-101/16-33.
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
5. Подаци из плана набавке:
Јавна набавка је предвиђена Планом набавки РФЗО за 2016., 01/2 број 404-39/16 од
27.01.2016.године, изменама и допунама Плана набавки РФЗО, 01/2 број 404-397/16 од
27.04.2016.
године и 01/2 број 404-732/16 од 09.08.2016. године, на позицији 426000 Набавка потрошног материјала - конто - 426911 - Потрошни материјал за рачунарску
опрему (тастатуре, мишеви, хард дискови, УТП, телефонски каблови, меморије, батерије за
УПС, напајања, вентилатори).

III Основни подаци о понуђачима
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1.

ЈпЈогтађка" а.д.

ул.Јеврејска бр.32, Београд

2

„К т д 1СТ“ д.о.о

ул. Вилине Воде бб, Београд

3

„Ојгес! 1Јпк“ д.о.о

ул. Мике Аласа бр. 9, Београд

4

„Оа1а1ек“ д.о.о

ул. Пожешка бр.65б, Београд

Укупан број поднетих понуда: 4 (четири).
Број понуда по партијама:
Број партије

Назив партије

Број понуда

1

Меморија за сервер

2

2

Напајање

3

IV Стручна оцена понуда
1. Број под којим је понуда заведена: 404-2-31/16-6
Назив понуђача: ЈпЈогтаКка" а.д.
П онудаброј 7-1452 од 14.11.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач подноси понуду за партију: 2.
Партија 2. Напајање
Укупна цена без ПДВ-а: 154.400,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 185.280,00 динара
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 30 дана а најдуже 90 дана).
Рок испоруке је 30 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 30 дана).
Комисија је констатовала да је понуда понуђача ЈпЈогтаНка" а.д., за Партију 2, прихватљива.
2. Број под којим је понуда заведена: 404-2-31/16-7
Назив понуђача: „КЈпд 1СТ“ д.о.о.
Понуда број Т503-2016 од 14.11.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач подноси понуду за партију: 1.
Партија 1. Меморија за сервер
Укупна цена без ПДВ-а: 208.008,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 249.609,60 динара
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 30 дана а најдуже 90 дана).
Рок испоруке је 30 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 30 дана).
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „КЈпд 1СТ“ д.о.о, за Партију 1, прихватљива.
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3. Број под којим је понуда заведена: 404-2-31/16-8
Назив понуђача: „ОЈгес1 Ипк“ д.о.о.
Понуда број 141116/02 од 14.11.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач подноси понуду за партију: 2.
П артија 2. Н апајањ е
Укупна цена без ПДВ-а: 159.680,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 191.616,00 динара
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 30 дана а најдуже 90 дана).
Рок испоруке је 30 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 30 дана).
Комисија је на отварању понуда констатовала да понуђач није доставио каталог, односно
проспект, односто техничку спецификацију модела понуђеног добра, што не представља битан
недостатак понуде у смислу члана 106. Закона о јавним набаавкама, будући да је понуђач у
обрасцу 4.2 - Понуде са структуром цене и упутством како да се попуни навео модел добра
који нуди те је комисија била у могућности да утврди каракгеристике понуђеног добра.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „ОЈгес1 Ипк“ д.о.о., за Партију 2, прихватљива.
4. Број под којим је понуда заведена: 404-2-31/16-9
Назив понуђача: „О а ^ е к " д.о.о.
Понуда број 575 од 09.11.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач подноси понуду за партије: 1 и 2.
П артија 1. М ем орија за сервер
Укупна цена без ПДВ-а: 207.360,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 248.832,00 динара
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 30 дана а најдуже 90 дана).
Рок испоруке је 30 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 30 дана).
Понуда број 576 од 09.11.2016. године
Партија 2. Н апајањ е
Укупна цена без ПДВ-а: 148.764,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 178.516,80 динара
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 30 дана а најдуже 90 дана).
Рок испоруке је 30 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 30 дана).
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Оа*а1ек“ д.о.о., за Партије 1 и 2, прихватљива.
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V Одбијене понуде
V поступку предметне јавне набавке
неприхватљиве и услед тога одбијене.

није

било

понуда

које

су

оцењене

као

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање
Критерујум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Рангл иста понуђача:
_____
__
Партија 1. Меморија за с е р в е р ____________________ _____________
Број под којим
УКУПНА ЦЕНА У
Ранг
Број понуде
Назив понуђача
је понуда заведена
ДИНАРИМ А БЕЗ ПДВ-А
листа
број 575 од 09,11.2016.
404-2-31/16-9
,,Оа1а1ек'' д.о.о.
207.360,00
1
године
404-2-31/16-7

број Т503-2016 од
14.11.2016. године

Партија 2. Напајање
Број под којим
Број понуде
је понуда заведена

„КЈпд 1СТ'‘ д.о.о.

208.008,00

2

Назив понуђача

УКУПНА Ц Е Н А У
ДИНАРИМ А БЕЗ ПДВ-А

Ранг
листа

404-2-31/16-9

број 576 од 09.11.2016.
године

„0а1:а1ек“ д.о.о.

148.764,00

1

404-2-31/16-6

број 7-1452 од
14.11.2016. године

ЈпЈогтаИка" а.д.

154.400,00

2

404-2-31/16-8

број 141116/02 од
14.11.2016. године

„ОЈгес* 1тк“ д.о.о.

159 680,00

3

VII Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда,
предложила је да се одлука о додели уговора за јавну набавку потрошног материјала за
рачунарску опрему за потребе РФЗО, ЈНМВ бр. 404-22-101/16-33, за партију 1 - Меморија за
сервер и партију 2 - Напајање, додели понуђачу „Оа1а1ек" д.о.о., ул. Пожешка бр. 656, Београд.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање
доноси одлуку као у диспозитиву.

В.Д .Д И Р!
др Верица Л

лћ

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од
дана објаве исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС1', број 124/12, 14/15, 68/15).

57016.100/27

