
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-5/16-Ц 
Ш  -ОТ .Ч к ф . године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

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. 404-2-5/16-11 од 28.04.2016. године, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци: Услуга сервисирања службених возила за 
потребе Филијала: Шабац, Ваљево, Смедерево, Пожаревац, Крагујевац и Јагодина, број 404- 
22-201/16-7, понуђачу Ауто центар „Анђелковић“ д.о.о., Столачка бр.8, Београд.

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.гГго.гз

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
II Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: услуге.

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:

Предмет јавне набавке: Услуга сервисирања службених возила за потребе Филијала: 
Шабац, Ваљево, Смедерево, Пожаревац, Крагујевац и Јагодина.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 750.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки моторних возила 
и припадајуће опреме -  50110000.
3. Редни број јавне набавке: 404-22-201/16-7.

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. на позицији 425000 -Текуће поправке и одржавање, 425200 -  Текуће поправке и 
одржавање опреме -  конто - 425210 -  сервис аутомобила за потребе Филијала: Шабац, 
Ваљево, Смедерево, Пожаревац, Крагујевац и Јагодина.

III Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса
1. Ауто центар „Анђелковић“ д.о.о. Столачка бр.8, Београд

2. РгезИде р!из аи1о с!.о.о. Улица Слободе бб, 
Крагујевац

3. „Ауторемонт Пивашевић" д.о.о. Јабучки путЗб, Панчево

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).



IV Стручна оцена понуда
1. Број под којим је понуда заведена: 404-2-5/16/1 

Назив понуђача: Ауто центар „Анђелковић'< д.о.о. 
Понуда број 19/2016 од 21.04.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално_________

Р1АТ ТЕМРРА ВЕК1ЈМА 1.6 
цена норме часа : /

Цена за услуге 1 без ПДВ-а 2.983,302

Цена за услуге 2 без ПДВ-а 31.260,00

Р1АТ Р0В1.0 РАМОКАМА 1.4 
цена норме часа : /

Цена за услуге 1 без ПДВ-а 4.055,50

Цена за услуге 2 без ПДВ-а 43.800,50

Рок важења понуде је: 90 од дана отварања (минимум 90 дана).
Рок плаћања је 30 од дана издавања рачуна, (минимум 30 дана максимум 90 дана).

Комисија је на отварању понуда констатовала да понуђач није доставио све што је 
тражено конкурсном документацијом односно понуђач није доставио Образац бр. 4.1. Понуде у 
елекгронском облику. Понуђач није уписао цену норма часа у обрасцу 4.1. Понуде.

Понуђач у обрасцу број 4.1. — Понуда са упутством, није уписао цену норме часа за 
возила Р1АТ ТЕМРВА ВЕГС1ЈМА 1.6 и Р1АТ 00В1.0 РА^ЈОРАМА 1.4. Међутим, на основу 
података наведених у обрасцу понуде Наручилац је могао да утврди цену норме часа и она 
износи за:

за модел возила Р1АТ ТЕМРРА ВЕГСШ А 1.6 цена норме часа 300,00 динара и
за модел возила Р1АТ 0ОВ1.О РА1ЧОКАМА 1.4 цена норме часа 500,00 динара.

Наручилацје дана 26.04.2016. године понуђачу Ауто центар „Анђелковић" д.о.о. упутио 
Захтев, број 404-2-5/16-8, за додатно појашњење понуде и сагласност за исправку рачунских 
грешака за модел возила Р1АТ ТЕМ РРА ВЕРКМ А 1.6, замена полен филтера, у колони број 7 и 
број 8 укупно у динарима, и у укупној цени за услуге 1, за модел возила Р1АТ Р0В1_0 
РАК10КАМА 1.4, замена акумулатора, у колини број 5 цена норма часа х норма час, у колони 
број 7 и број 8 укупно у динарима и у укупној цени за услуге 2, у складу са чланом 93. став 1. и 
став 4. ЗЈН. Понуђач је дана 27.04.2016, године доставио додатно појашњење понуде и 
сагласност за исправку рачунских грешака, заведена под бројем 404-2-5/16-10 од 28.04.2016. 
године.

Будући да је понуђач испунио обавезне и додатне услове захтеване конкурсном 
документацијом и да је могуће утврдити стварну садржину понуде и исту упоредити са другим 
понудама, Комисија је у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама констатовала да је 
понуда Ауто центар „Анђелковић" д.о.о. прихватљива.

2. Број под којим је понуда заведена: 404-2-5/16/2
Назив понуђача: РгезИде р1из аи1о с!.о.о.
Понуда број 74/16 од 13.04.2016. године 

_______ Понуђач је поднео понуду: самостално_____________________________________________
Р1АТ Т Е М Р К А  В Е Р и М А  1.6 

цена норм е часа : 100,00

Цена за услуге 1 без ПДВ-а 4.362,50

Цена за услуге 2 без ПДВ-а 39.393,75

Р1АТ 00В1.0 РАМОКАМА 1.4 
цена норме часа : 100,00

Цена за услуге 1 без ПДВ-а 4.112,00

Цена за услуге 2 без ПДВ-а 39.403,00
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Рок важења понуде је: 90 од дана отварања (минимум 90 дана).
Рок плаћања је 30 од дана издавања рачуна, (минимум 30 дана максимум 90 дана).

Комисија је констатовала да је понуда РгезКде р1из аи1о сЈ.о.о. прихватљива.

3. Број под којим је понуда заведена: 404-2-5/16/3 
Назив понуђача: „Ауторемонт Пивашевић" д.о.о.
Понуда број 111/16 од 20.04.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално_____________________________ ___________

Р1АТ ТЕМРРА ВЕК1ЈМА 1.6 
цена норме часа : 900,00

Цена за услуге 1 без ПДВ-а________________________________________ 6.323,00

Цена за услуге 2 без ПДВ-а____________________ ___________________52.476,00

Р1АТ О О В Ш  РАМОРАМА 1.4 
цена норме часа ; 1.000,00

Цена за услуге 1 без ПДВ-а 7.571,00

Цена за услуге 2 без ПДВ-а 68.780,00

Рок важења понуде је: 91 од дана отварања (минимум 90 дана).
Рок плаћања је 45 од дана издавања рачуна, (минимум 30 дана максимум 90 дана).

Комисија је констатовала да је понуда „Ауторемонт Пивашевић" д.о.о. прихватљива.

V Одбијене понуде

V поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као 
неприхватљиве и услед тога одбијене.

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање

Економски најповољнија понуда и начин примене методологије доделе пондера:

Елементи критеријума:

- укупна понуђена цена за услуге 1: 70 пондера
- понуђена цена за услуге 2: 20 пондера
- просечна удаљеност сервиса од седишта филијала: 10 пондера 
Укупан број пондера: 100.

С и-  икирпа сепа га из1иде 1 га тос!е1 аи1ото1зПа
СиР — икирпа сепа га из!иде 1 га зуе тосЈеЈе аијотовПа_____________________________________
Сцртјп -  пајпјга икирпа сепа га из!иде 1 га зуе тос!е1е аиЈотоћИа_____________________________
Рј -  ћгој роепа га ропибаба ро озпоуц е!етеп1:а кгКепјита сепа га из!иде 1____________________

Сир = X (С1и; С2и; СЗи.-.СПџ)
Р1 = 70*СиртЈП /Сир

Са ~ икирпа сепа га из!иде 2 га тос!е1 аи Јо тоћ Н а_____ ____________________________________
С -  икирпа сепа га из!иде 2 га зуе тос!е1е аи1отовНа
Стјп — пајпј^а икирпа сепа га из!иде 2 га зуе то<Је!е аи1отоћЈ1а_______ _____________________
Р г -  вгој роепа га ропибаса ро озпоуи е!етеп!а кгИепјита сепа га из!иде 2 _ _ _ _ _

С = I  (С1а; С2а; СЗа...Спа)
Рг = 20*Стјп/С

Р -  исЈаЏепоз! зегујза ос! ћ1јја!е_________________
п -  ћгој Шја!а и рагјјјј__________________________
5р -  ргозеспа исјајјепоз! зеп/јза ос! ГШја1е_______
Зртјп- пајпјга ргозеспа исЈаЈјепоз! зегујза ос! (11јја1е
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Рз-бгој роепа 2 а ропис!јаса ро озпоуџ е1етеп!а1а кгИегијита ргозеспа исЈа!јепоз! б е тза  ос! 
рј|јја!е____________________________________________________________ _______________

К Р 1.Р2. Рз...Рп)
5 р =  -----------------------------

п

Рз= 10 5ргтп/ 5р

Укупан број поена за понуђача се утврђује на следећи начин:

Ри-  икирап кзгој роепа га ропибаба 
Р и = Р1+Р2 +Рз

ПОНУЂАЧ

БРОЈ 
ПОНДЕРА: 
ЦЕНА ЗА 
УСЛУГЕ 1

БРОЈ 
ПОНДЕРА: 
ЦЕНА ЗА 
УСЛ УГЕ2

БРОЈ ПОНДЕРА: 
УДАЉЕНОСТ 
СЕРВИСА ОД 

ФИЛИЈАЛЕ

УКУПАН
БРОЈ

ПОНДЕРА
РАНГИРАЊЕ

Ауто центар 
„Анђелковић" 
д.о.о.

70 20 8,44 98,44 1

РгезИде р1ив аи1о 
С1.0.0.

58,14 19,05 10 87,19 2

„Ауторемонт
Пивашевић'1
Д.О.О.

35,46 12,38 9,43 57,27 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: Услуга сервисирања 
службених возила за потребе Филијала: Шабац, Ваљево, Смедерево, Пожаревац, Крагујевац и 
Јагодина, број 404-22-201/16-7, додели понуђачу Ауто центар „Анђелковић" д.о.о., Столачка 
бр.8, 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).

57016.39/99
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