Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08 број: 404-1-6/15-6
19.01.2015. године
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12),
Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста Наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање ће да закључи уговор о јавној набавци.
5. Врста предмета јавне набавке: добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка хард дискова
за ЕМС storage потребе РФЗО.
Редни број јавне набавке: 404-3-105/15-12
Назив и ознака из општег речника набавке: Хард дискови –30233132
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 опремеИБМ 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 404-1-48/14-8 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 4041-68/14-4 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 404-1-68/14-16 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,
покреће 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. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:
7.1 RRC d.o.o., Тошин бунар бр. 268, Београд,
7.2 Comtrade IT Solutions and services d.o.o., Савски насип бр. 7, Београд,
7.3 S &T system integration & TECH DIST AG, Народних хероја 43/23, Београд,
7.4 Saga d.o.o., Милентија Поповића бр. 9, Београд,
7.5 Asseco SEE d.o.o., Милутина Миланковића 19г Београд.
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