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Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
______ е-маил: ривПсФгГго.гг_____ ПИБ бр. 101288707_____ мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09______

08/3 број: 404-2-36/15-АЦ 
У \  .03.2016.године

На основу члана 109. Закона ојавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015), 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. 
404-2-36/15-13 од 09.03.2016. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање 
доноси

О Д Л У К У  

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Обуставља се поступак јавне набавке телефонске централе за потребе Филијале за град 
Београд, ЈН МВ бр.404-22-103/15-39.

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: уууууу.гјго.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: 

ПредметЈавне набавке: Набавка телефонске централе за потребе Филијале за град Београд. 

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 1.000.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: 32500000 -  Телекомуникациона опрема и материјал.

3. Редни број јавне набавке: 404-22-103/15-39.

4. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

III. Основни подаци о понуђачима:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1 „Иоуа^еГ д.о.о Милутина Миланковића бр.25Б 
Београд 02.03.2016. 09.10

2 „Ве1сопс 1п1егпа1ЈопаГ‘д.о.о Димитрија Арамовића бр.15, Нови 
Сад 02.03.2016. 09.25

3 „Тез1а бЈ51етЈ“ д.о.о Милентија Поповића бр. 32а, 
Београд 02.03.2016. 10.12

4 „ТЈзађ" д.о.о Тошин Бунар бр. 143, Београд 02.03.2016. 10.18

Укупан број поднетих понуда: 4
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IV. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цене из понуде и евентуални 
други подаци о понуди:

1. Број под којим је понуда заведена: 404- 2-36/ 15/1 
Назив понуђача: „Моуа^еГ д.о.о
Број понуде: 011/16 од 25.03.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Укупна цена без ПДВ-а: 874.362,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.049.234,40 динара

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.

Рок плаћања 32 дана од дана издавања рачуна.

Рок испоруке, монтаже, конфигурисања и пуштања у рад 30 дана од дана потписивања 
Уговора.

Гарантни рок за телефонску централу је 2 године од дана испоруке, монтаже, конфигурисања 
и пуштања у рад

Гарантни рок за телефонске апарате је 2 године од дана испоруке, монтаже, конфигурисања и 
пуштања у рад.

2 . Број под којим је понуда заведена: 404- 2- 36/ 15/2 
Назив понуђача: „Ве1сопс 1п1егпа1ЈопаГ‘д.о.о
Број понуде: 01/01-16 од 01.03.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Укупна цена без ПДВ-а: 799.850,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 959.820,00 динара

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.

Рок плаћања 30 дана од дана издавања рачуна.

Рок испоруке, монтаже, конфигурисања и пуштања у рад 30 дана од дана потписивања 
Уговора.

Гарантни рок за телефонску централу је 2 године од дана испоруке, монтаже, конфигурисања 
и пуштања у рад

Гарантни рок за телефонске апарате је 2 године од дана испоруке, монтаже, конфигурисања и 
пуштања у рад.

3 . Број под којим је понуда заведена: 404-2- 36/ 15/3 
Назив понуђача: „Тез1а 8Јз1:етЈ“ д.о.о
Број понуде: 5837/2016 од 01.03.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Укупна цена без ПДВ-а: 783.200,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 939.840,00 динара

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.

Рок плаћања 30 дана од дана издавања рачуна.

Рок испоруке, монтаже, конфигурисања и пуштања у рад 30 дана од дана потписивања 
Уговора.

Гарантни рок за телефонску централу је 2 године од дана испоруке, монтаже, конфигурисања 
и пуштања у рад.

Гарантни рок за телефонске апарате је 2 године од дана испоруке, монтаже, конфигурисања и 
пуштања у рад.
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4 . Број под којим је понуда заведена: 404- 2- 36/ 15/4 
Назив понуђача: „Т|5ађ“ д.о.о 
Број понуде: 45-1/16 од 01.03.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Укупна цена без ПДВ-а: 897.000,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.076.400,00 динара

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.

Рок плаћања 30 дана од дана издавања рачуна.

Рок испоруке, монтаже, конфигурисања и пуштања у рад 30 дана од дана потписивања 
Уговора.

Гарантни рок за телефонску централу је 2 године од дана испоруке, монтаже, конфигурисања 
и пуштања у рад

Гарантни рок за телефонске апарате је 2 године од дана испоруке, монтаже, конфигурисања и 
пуштања у рад.
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V. Стручна оцена понуда

Р.Б. Назив
понуђача

Процењена
вредност

Укупна цена 
без ПДВ-а

Рок важења 
понуде (не 
може бити 
краћи од 90 

дана)

Рок 
плаћања 
(најмање 
30 дана)

Рок испоруке, 
монтаже, 

конфигурисања и 
пуштања у рад 

(најдуже 30 
дана)

Гарантни рок за 
телефонску 

централу 
(најмање 2 

године)

Гарантни рок 
за телефонске 

апарате 
(најмање 2 

године)

Стручна 
оцена понуда

1 „Моуа^еГ д.о.о 1.000.000,00 874.362,00 90 32 30 2 2 Неприхватљива
понуда

2 „Ве1сопс
1п*егпа1ЈопаГ'д.о.о 1.000.000,00 799.850,00 90 30 30 2 2 Неприхватљива

понуда

3 „Те51а ЗЈ5*етГ 
д.о.о 1.000.000,00 783.200,00 90 30 30 2 2 Неприхватљива

понуда

4 „ТЈбаб" д.о.о 1.000.000,00 897.000,00 90 30 30 2 2 Неприхватљива
понуда

VI. Одбијене понуде

Број под којим 
је понуда 
заведена

Назив понуђача Разлози за одбијање понуде Понуђена цена (укупна 
цена без ПДВ-а)

404-2-36/15/1 „Моуа1еГ д.о.о

Понуђач у својој понуди није доставио потврду/ауторизацију, сертификат, уговор или сл. 
документ издат од стране произвођача или локалне канцеларије произвођача, из којег се 
недвосмислено може утврдити да је понуђач овлашћен за продају добара које нуди, 
односно да је овлашћен за продају бежичних телефона произвођача које нуди.

874.362,00
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404-2-36/15/2 „Ве1сопс
1п*егпаИопаГд.о.о

Техничком спецификацијом тражено је да понуђена телефонска централа треба да има 
могућност проширења капацитета аналогних локала до 128 и мо-ућност проширења 
капацитета дигиталних локала до 128, што укупно износи 256 локала.
Модел телефонске централе који је понуђен има могућност проширења капацитета укупно 
128 локала, што није у складу са траженом техничком спецификацијом

Такође, понуђач је у својој понуди, као доказ да је овлашћен за продају добара које нуди 
доставио ауторизацију овлашћеног Рапабогис дистрибутера, предузећа „ПиМо“ д.о.о, а не 
од произвођа>-а опреме или локалне канцеларије произвођача као што је тражено 
конкурсном документацијом.

799.850,00

404-2-36/15/3 „Теб1а ЗЈб^етГ 
д.о.о

У конкурсној дскументацији наведено је да је понуђач у обавези да у понуди достави назив 
модела телефонске централе и телефона које нуди са техничком спецификацијом 
(каталог, проспект, одштампану интернет страницу са које се може прсверити да понуђени 
уређаји одговарају карактеристикама траженим техничком специф икацф м из КД) .
Понуђач у својој понуди није доставио назив модела телефонске централе које нуди са 
техничком спецификацијом на основу које би комисија утврдила да ли телефонска 
централа коју је понуђач понудио испуњава тражене каракетристике.

Такође, понуђач је у својој понуди, као доказ да је овлашћен за продају добара које нуди 
доставио ауторизацију овлашћеног РапабопЈс дистрибутера, предузећа „Импулс 
телекомуникације" д.о.о., а не од произвођача опреме или лскалне канцеларије 
произвођача као што је тражено конкурсном документацијом.

783.200,00

404-2-36/15/4 „ТЈ5а1з“ д.о.о

Понуђач у својој понуди није доставио потврду/ауторизацију, сертификат, уговор или сл. 
документ издат од стране произвођача или локалне канцеларије произвођача, из којег се 
недвосмислено може утврдити да је понуђач овлашћен за продају добара које нуди, 
односно да је озлашћен за продају бежичних телефона произвођача које нуди.

Такође, понуђач је у својој понуди, као доказ да је овлашћен за продају добара које нуди 
доставио аутсризацију овлашћеног Епс550п/аа51га/пгп*е1 дистрибутера, предузећа „1СТЗ“ 
д.о.о., а не од произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача као што је 
тражено конкурзном документацијом.

897.000,00
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Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, 
предложила је да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке телефонске централе за 
потребе Филијале за град Београд, ЈН МВ бр.404-22-103/15-39, из разлога што су све пристигле 
понуде оцењене као неприхватљиве.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

VII. Предлог комисије

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/2015).

57016.13/123
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