РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-21/16^ - 0 9 . У о / 6 . године
Јована Мариновића 2
Београд
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. 404-2-21/16-22 од 23.09.2016. године, в.д. директора Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци: Набавка УПС уређаја за В1асЈеСеп{ег Е шасију са
серверима за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Ниш, број 404-22-103/16-23, понуђачу
„Те!етеГ сГо.о., Бул. Михајла Пупина 13/63, Београд.

Образложење
( Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца; Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: уууу\л/. гГ20,г5
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 УПС уређаја за В1ас1еСеп1ег Е шасију са серверима за
потребе Филијале Нови Сад и Филијале Ниш.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 740.000,00 динара.
Назив и ознака из општег
трансформатори - 31100000.

речника

набавке:

Електрични

мотори,

генератори

и

3. Редни број јавне набавке: 404-22-103/16-23.
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
5. Подаци из плана набавке:
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки РФЗО за 2016., 01/2 број 404-39/16 од
27.01.2016., изменом и допуном Плана набавки РФЗО за 2016. годину, 01/2 број 404-397/16
од 27.04.2016. године и изменом и допуном Плана набавки РФЗО за 2016. годину 01/2 број
404-732/16 од 09.08.2016. године на позицији 512000 - Машине и опрема - конто - 512221 УПС уређаји.
III Основни подаци о понуђачима
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1.

„Те!етеГ б.о.о.

Бул. Михајла Пупина 13/63, Београд

2.

„NN5 ЗУЗТЕМ1'

Чолавантина 11, Београд

3.

„1п1:огта1Јка“ а.сЈ.

Јеврејска 32, Београд

4.

„Јарј С о т '1<±о.о.

Руменачка 13, Нови Сад

5.

„Копуегекб1' сЈ.о.о.

Батутова 7/1, Београд

Укупан број поднетих понуда: 5 (пет).

IV Стручна оцена понуда
1.

Број под којим је понуда заведена: 404-2-21/16/1
Назив понуђача: „Те1етеГ с!.о.о.
Понуда број П160912-1 од 12.09.2016. године
Понуђачје поднео понуду: самостално
Укупна цена без ПДВ-а: 454.250,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 545.100,00 динара

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 исправног рачуна (најкраће 30 дана а
најдуже 90 дана).
Рок испоруке, монтаже и пуштања у рад је 30 дана од дана закључења Уговора (не
може бити дужи од 30 дана).
Комисија за предметну јавну набавку је дана 21.09.2016. године упутила Захтев, број
404-2-21/16-16, лонуђачу „Те1ете1" сЈ.о.о. за додатним објашњењем понуде у складу са чланом
93. став 1. ЗЈН, у погледу достављене техничке спецификације понуђеног модела уређаја.
Наведени понуђач је дана 22.09.2016. године доставио додатно објашњење понуде, Допис број
404-2-21/16-20.
Комисија је констатовала да је понуда „Те1етеГ сЈ.о.о. прихватљива.
2.

Број под којим је понуда заведена: 404-2-21/16/2
Назив понуђача: „NN5 ЗУ5ТЕМ“
Понуда број 1019-1 од 10.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Укупна цена без ПДВ-а: 612.000,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 734.400,00 динара

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може
бити краћи од 90 дана).
Рок плаћања рачуна је 31 дана од дана издавања исправног рачуна (најкраће 30 дана а
најдуже 90 дана).
Рок испоруке, монтаже и пуштања у рад је 29 дана од дана закључења Уговора.(не
може бити дужи од 30 дана).
Комисија за предметну јавну набавку је дана 21.09.2016. године упутила Захтев, број
404-2-21/16-16, понуђачу „NN3 ЗУ5ТЕМ" за додатним објашњењем понуде у складу са чланом
93. став 1. ЗЈН, у погледу достављене техничке спецификације понуђеног модела уређаја.
Наведени понуђач је дана 22.09.2016. године доставио додатно објашњење понуде, Допис број
404-2-21/16-18.
Комисија је констатовала да је понуда „NN5 5УЗТЕМ" прихватљива.
3.

Број под којим је понуда заведена: 404-2-21/16/3
Назив понуђача: Јпђ>гта1Јка" а.с1.
Понуда број 7-1070 од 12.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Укупна цена без ПДВ-а: 618.480,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 742.176,00 динара

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 исправног рачуна (најкраће 30 дана а
најдуже 90 дана).
Рок испоруке, монтаже и пуштања у рад је 30 дана од дана закључења Уговора.(не
може бити дужи од 30 дана).
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Комисија за предметну јавну набавку је дана 21.09.2016. године упутила Захтев, број
404-2-21/16-16, понуђачу „[п^огтаИка" а.<± за додатним објашњењем понуде у складу са чланом
93. став 1. ЗЈН, у погледу достављене техничке спецификације понуђеног модела уређаја.
Наведени понуђач је дана 22.09.2016. године доставио додатно објашњење понуде, Допис број
404-2-21/16-19.
Комисија је констатовала даје понуда ЈпТогтаИка1' а.сГ прихватљива.
4,

Број под којим је понуда заведена: 404-2-21/16/4
Назив понуђача: „Јар! С от" сЈ.о.о.
Понуда број 71-0909-2016 од 09.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Укупна цена без ПДВ-а: 677.982,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 813.578,40 динара

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 исправног рачуна (најкраће 30 дана а
најдуже 90 дана).
Рок испоруке, монтаже и пуштања у рад је 30 дана од дана закључења Уговора.(не
може бити дужи од 30 дана).
Комисија је констатовала да је понуда „Јарј С от" с!.о.о. прихватљива.
5.

Број под којим је понуда заведена: 404-2-21/16/5
Назив понуђача: „Кот/егекз" сЈ.о.о.
Понудаброј 397/16 од 09.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Укупна цена без ПДВ-а: 804.600,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 965.520,00 динара

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 исправног рачуна (најкраће 30 дана а
најдуже 90 дана).
Рок испоруке, монтаже и пуштања у рад је 30 дана од дана закључења Уговора.(не
може бити дужи од 30 дана).
Комисија за предметну јавну набавку је дана 21,09.2016. године упутила Захтев, број
404-2-21/16-16, понуђачу „Кот/егекз" <±о.о. за додатним објашњењем понуде у складу са
чланом 93. став 1. ЗЈН, у погледу достављене техничке спецификације понуђеног модела
уређаја. Наведени понуђач је дана 22.09.2016. године доставио додатно објашњење понуде,
Допис број 404-2-21/16-21.
Комисија је констатовала да је понуда „Копуегекз" с!.о.о. неприхватљива.
V Одбијене понуде
Број под којим
је заведена

404-2-21/16/5

Назив
понуђача

„Копуегек
5 " сЈ.о.о.

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена (укупна
цена без
ПДВ-а)

Процењена
вредност без
ПДВ-а

Понуда је неодговарајућа у смислу члана 3.
став 1. тачка 32. ЗЈН из разлога што
понуђени модел УПС уређаја не одговара
захтевима из техничке спецификације и то:
1. подтачком 1. Техничке спецификације, стр.
6/32 КД, захтеван је МосЈе! - 31Ј, гаск ј 1о\л/ег,
понуђач је понудио 411, Тошег/гаск,
2. под тачком 6. Техничке спецификације, стр.
6/32 КД захтеван је Ои1ри1 УоКаде зеНЈпдз:
200/208/220/230/240 V АС,
понуђач је

804.600,00

740.000,00

3

понудио: попгппа! уоИаде: 230\/, о!ћег оифи!
уоИадез: 220, 240\/.
Понуда је неприхватљива будући да прелази
процењену вредност јавне набавке.
VI Критеријум за доделу уговора и рангирање
Најнижа понуђена цена.
Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих понуда
буду имале исту понуђену цену, предност ће имати она понуда у којој је понуђен краћи рок
испоруке,
Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих понуда
буду имале исту понуђену цену и исти рок испоруке за предметно добро које је садржано у
понуди, предност ће имати она понуда понуђача који понуди дужи рок плаћања рачуна.
Ранг листа понуђача:
Број под којим
је понуда
заведена

Назив понуђача

Цена без ПДВ-а

Ранг
листа

404-2-21/16/1

„Те1ете1“ сЈ.о.о.

454.250,00

1

404-2-21/16/2

„NN3 5У5ТЕМ"

612.000,00

2

404-2-21/16/3

.Јп^огтаИка" а.с!.

618.480,00

3

404-2-21/16/4

„Јар! С от" сЈ.о.о.

677.982,00

4

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 УПС уређаја за
В1ас1еСеп1ег Е шасију са серверима за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Ниш, број 40422-103/16-23, додели понуђачу „Те1етеГ сЈ.о.о., Бул. Михајла Пупина 13/63, Београд.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање
доноси одлуку као у диспозитиву.

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 РС", број 124/12, 14/15, 68/15).
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