РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08 број: 404-1-6/15-15
05.02.2015. године
Јована Мариновића 2
Београд
На основу члана 36. став 11. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
124/12), Републички фонд за здравствено осигурање објављује:

ОДЛУКУ

О

ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци: Набавка хард дискова за ЕМС storage за
потребе РФЗО, број 404-3-105/15-12 понуђачу: COMTRADE System Integration d.o.o., из
Београда, ул. Савски насип 7.

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Број и датум доношења Одлуке: 08 број 404-1-6/15-15 од 04.02.2015.
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке: Набавка хард дискова за ЕМС storage за потребе РФЗО.
Назив и ознака из општег речника набавке: Хард дискови –30233132
6. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може
спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако због изузетне хитности
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима чије наступање ни у
ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима
одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не
могу бити у било каквој вези са наручиоцем.
Наручилац је покренуо отворени поступак јавне набавке услуге одржавања рачунарске
опреме- ИБМ сервера, шасија и система за складиштење података за потребе Републичког
фонда за здравствено осигурање, редни број јавне набавке 404-1-208/14-63, Одлуком о
покретању поступка 08/3 број 404-1-48/14-1 од 15.04.2014.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на порталу Управе за
јавне набавке и на интернет страници наручиоца, дана 15.05.2014. године, у складу са чланом
55. и чланом 57. Закона о јавним набавкама РС („Службени гласник РС“ бр. 124/12).
Конкурсном документацијом 08 број 404-1-48/14-5 од 15.05.2014. у складу са чланом 76. Закона
о јавним набавкама за Партију 2 - Системи за складиштење података Наручилац је предвидео
да је понуђач дужан да као доказ испуњености пословног капацитета достави Потврду оверену
и потписану од стране овлашћеног лица понуђача да је овлашћен од стране произвођача за
сервис опреме која је предмет ове јавне набавке.
За Партију 2 – Системи за складиштење података на адресу Наручиоца није пристигла
ниједна понуда. Будући да није био испуњен услов за доношење одлуке о додели уговора,
дана 01.07.2014. године донета је Одлука о обустави поступка jaвне набавке 08 број 404-148/14-8 за наведену партију.
Наручилац је дана 28.08.2014. покренуо преговарачки поступак без објављивања позива
за подношење понуда Одлуком о покретању поступка 08 број 404-1-68/14-1, на основу члана
36. став 1. тачка 1.) који предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда ако у отвореном поступку није добио ниједну
понуду или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне
набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу
уговора не мењају.

Потенцијалном понуђачу је дана 28.08.2014. упућен Позив за подношење понуда 08
број 404-1-68/14-4 и конкурсна документација за предметну набавку 08 број 404-1-68/14-5.).
Истовремено је у складу са Законом о јавним набавкама на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници РФЗО објављено Обавештење о покретању преговарачког поступка 08 број
404-1-68/14-6, као и конкурсна документација.
Одлуком бр 404-1-68/14-11 од 08.10.2014. додељен је уговор у предметном поступку
јавне набавке.
Након доношења Одлуке о додели уговора, Наручилац је стекао сазнање да изабрани
понуђач није, од стране произвођача опреме, овлашћен за сервисирање опреме која је
предмет јавне набавке.
Наручилац је дана 25.11.2014., донео Одлуку о обустави поступка 08 број 404-1-68/1416 којом се поступак јавне набавке услуге одржавања система за складиштење података за
потребе РФЗО, јн. број 404-3-208/14-83 обуставља.
Како због претходно наведеног Наручилац није био у могућности да закључи Уговор о
пружању услуге одржавања рачунарске опреме - системи за складиштење података за потребе
РФЗО, то се наведена опрема није сервисирала већ дужи временски период.
Немогућност сервисирања је довела до неисправности система за складиштење
података (хард дискова за EMC storage) услед чега је настала немогућност даљег
сервисирања.
У складу са новонасталим околностима Републички фонд за здравствено осигурање
као Наручилац је дана 03.12.2014. Дописом 08 број 404-1949/14 упутио захтев Управи за јавне
набавке за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3.), у циљу покретања јавне
набавке хард дискова за EMC storage, из разлога што престанак рада система за складиштење
података угрожава функционисање процеса рада Наручиоца услед чега је угрожено и
остваривање права осигураних лица у Републици Србији.
Републички фонд за здравствено осигурање као Наручилац је дана 17.12.2014.
Дописом 01/3 бр. 404-1949/14-1 од Управе за јавне набавке добио мишљење да су испуњени
услови за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива, на основу члана 36.
став 1. тачка 3.) Закона о јавним набавкама, за набавку хард дискова за EMC storage за
потребе РФЗО.
Због свега горе наведеног, Републички фонд за здравствено осигурање, као
Наручилац, покренуо је поступак јавне набавке хард дискова за EMC storagе за потребе РФЗО,
будући да је испуњен услов за примену члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр. 124/12).
7. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 1.900.000,00 динара.
8. Број примљених понуда: 2
9. Највиша и најнижа понуђена цена
Предмет набавке
Набавка хард дискова за ЕМС
storage за потребе РФЗО

Највиша понуђена цена

Најнижа понуђена цена

1.109.472,44

1.059.636,00

10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
Предмет набавке
Набавка хард дискова за ЕМС
storage за потребе РФЗО

Највиша понуђена цена

Најнижа понуђена цена

1.109.472,44

1.059.636,00

11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
Понуђач је поднео понуду самостално.
12. Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

COMTRADE System Integration d.o.o

Савски насип 7, Београд

2

1. Назив понуђача: COMTRADE System Integration d.o.o., Савски насип 7, Београд
Други круг преговарања:
Рекапитулација понуде - Хард дискoви за ЕМС storage
Редни
број

ЕМС
storage

1

2
clarion cx4120

1
2

3

clarion cx4120

AX4-5

HDD

4

Јединична
цена без
ПДВ-а
5

Јединична
цена са
ПДВ-ом
6

17

47.000,00

1

2

Колич
ина

3
SATA II 7,2K
RPM 4Gbps
FC 15K
4Gbps
SATA II 7,2K
RPM 4Gbps

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

7(4x5)

8(4x6)

56.400,00

799.000,00

958.800,00

47.000,00

56.400,00

47.000,00

56.400,00

106.818,00

128.181,60

213.636,00

256.363,20

1.059.636,00

1.271.563,20

УКУПНО:

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде(не краћи од 90 дана).
Рок испоруке је 30 дана од дана закључења уговора (не дужи од 30 дана).
Рок плаћања је30 дана од дана пријема рачуна (не краћи од 30 дана)
13. Период важења уговора
До испуњења уговорних обавеза.
14. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана
од дана пријема исте, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/12), односно, за понуђаче који нису учествовали у поступку предметне јавне набавке, у
року од 10 (десет) дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став
7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12).
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