
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-35/18- Ц 

■ђ п лЦг п . ^ гддине 
Јована МариИо^ића2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник PC” 
бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-35/18-8 од
03.08.2018. године, в.д. дирекгора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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ЗА ПОТРЕБЕ ФИЛИЈАЛЕ ВРАЊЕ
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци: Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних 
објеката РФЗО за потребе Филијале Врање, број 404-4-224/18-35, понуђачу:

- „Sion Gard d.o.o.“ , ул. Бежанијских илегалаца бр. 3,11000 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: www.iavnenabavke.rfzo.rs

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 физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за 
потребе Филијале Врање,

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а за период од 10 месеци: 317.200,00 
динара, односно 260,00 динара по радиом часу једног извршиоца.

Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 -  Услуге обезбеђења.

3. Редни број јавне набавке: 404-4-224/18-35.

4. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 
понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15).

Члан 35. став 1. тачка 1) Закона прописује да наручилац може спроводити преговарачки 
поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном, рестриктивном или 
квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под 
условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и 
критеријуми за доделу уговора/оквирног споразума не мењају. Ако наручилац одлучи да у 
преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном 
или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине 
прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом 
преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или 
квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу.

Републички фонд за здравствено осигурање као Наручилац, је Одлуком дирекгора бр. 404-1- 
18/18-1 од 28.05.2018. године покренуо отворени поступак јавне набавке: Услуга физичко-техничког 
обезбеђења пословних објеката РФЗО, број 404-1-224/18-17. Предметна јавна набавка била је 
обликована у 22 партије. За партију 15 - Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката 
РФЗО за потребе Филијале Врање пристигле су три понуде које су од стране Комисије за предметну 
јавну набавку оцењене као неприхватљиве, једна из разлога што понуђач у оквиру понуде није
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доставио измењен модел уговора у складу Изменом конкурсне документације 08/3 бр. 404-1-18/18-24 
од 15.06.2018. године, а две из разлога што прелазе процењену вредност јавне набавке.

Будући да није био испуњен услов за доношење одлуке о додели уговора поступак јавне 
набавке обустављен је за наведену партију дана 29.06.2018. године (Одлука додели уговора и 
обустави поступка 08/3 број: 404-1-18/18-46 од 29.06.2018. године).

Имајући у виду наведено, Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, је 
Одлуком о покретању поступка 08/3 бр. 404-1-35/18-1 од 24.07.2018. године покренуо преговарачки 
поступак са објављивањем позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: Услуга физичко- 
техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за потребе Филијале Врање, будући да је испуњен 
услов за примену чл. 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 
124/12, 14/15, 68/15).

У складу са одредбама члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник PC" број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац је у преговарачки поступак позвао само и све 
понуђаче који су учествовали у отвореном поступку бр. ЈН 404-1-226/18-17, да допуне своје понуде, 
тако да их учине прихватљивим. Сходно наведеном, Позив за допуну понуда 08/3 бр. 404-1 -35/18-4 од
24.07.2018. године, прослеђен је потенцијалним понуђачима:

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. Sion Gard d.o.o. Бежанијских илегалаца 3, Нови Београд

2. Zaštita sigurnost d.o.o. Савска 15, Београд
3. Dobergard d.o.o. Школски трг 5, Београд

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. Sion Gard d.o.o. Бежанијских илегалаца бр. 3, Београд

2. Zaštita sigurnost d.o.o. Савска 15, Београд

Укупан број поднетих понуда: 2 (две).

IV. Стручна оцена понуда

1. Sion Gard d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-35/18-5 
Назив понуђача: Sion Gard d.o.o.
Понуда број 450/18 од 01.08.2018.године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Р.Б. Назив
Цена по радном 
часу извршиоца 

(без ПДВ-а)
Стопа ПДВ-а

Цена по радном 
часу извршиоца 

(са ПДВ-ом)

1

Услуга физичко-техничког 
обезбеђења пословних објеката 

РФЗО за потребе Филијале 
Врање

230,00 20% 276,00

Рок важења понуде је 120 дана од дана отварања понуде (рок важења понуде не може бити краћи од 
90 дана).
Рок плаћања 30 дана од дана издавања рачуна (мин.ЗО дана -  макс. 90 дана).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Sion Gard d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став
1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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2. Zaštita sigurnost d.o.o,

Број под којим je понуда заведена: 404-1-35/18-6 
Назив понуђача: Zaštita sigurnost d.o.o.
Понуда број 261 од 02.08.2018. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Р.Б.
Назив

Цена по радном 
часу извршиоца 

(без ПДВ-а)
Стопа ПДВ-а

Цена по радном 
часу извршиоца 

(са ПДВ-ом)

1

Услуга физичко-техничког 
обезбеђења пословних објеката 

РФЗО за потребе Филијале 
Врање

260,00 20% 312,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (рок важења понуде не може бити краћи од 
90 дана).
Рок плаћања 30 дана од дана издавања рачуна (мин.ЗО дана -  макс. 90 дана).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Присутни овлашћени представник понуђача „Zaštita sigurnost d.o.o.'1 изјавио је да нема примедбе на 
поступак отварања понуда и да неће учествовати у поступку преговарања, односио да остаје при 
цени исказаној у понуди.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Zaštita sigurnost d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Након поступка отварања понуда није одржан поступак преговарања будући да није било 
присутних представника понуђача који би учествовали у поступку преговарања, тако да се коначним 
ценама сматрају оне цене које су наведене у достављеним понудама,

V. Одбијене понуде

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

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, јесте 
рок плаћања рачуна. Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих 
понуда, за исту партију, буду имале исту понуђену цену, предност ће имати она понуда у којој је 
понуђен дужи рок плаћања рачуна.

Уколико након примене критеријума и резервног критеријума за доделу уговора две или више 
понуда имају исту понуђену цену и исти рок плаћања, Наручилац ће доделити уговор понуђачу који 
буде извучен путем жреба. Жреб не представља критеријум за доделу уговора већ могућност за 
доделу уговора у случају када применом критеријума и резервних критеријума није могуће ранигирати 
понуде. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче, о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и плаћања, исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, исте ће два пута пресавити и ставити у кутију, одакле ће члан 
Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на папиру биће додељен уговор. О 
поступку извлачења путем жреба биће сачињен Записник.
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Ранг листа:

Број под којим 
је понуда 
заведена

Назив понуђача Укупно понуђена цена 
у динарима без ПДВ-а

Ранг
листа

404-1-35/18-5 Sion Gard d.o.o. 230,00 1

404-1-35/18-6 Zaštita sigurnost d.o.o. 260,00 2

VII. Предпог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је 
да се Одлука о додели уговора за јавну набавку: Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних 
објеката РФЗО за потребе Филијале Врање, бр. 404-4-224/18-35, додели понуђачу:

- Sion Gard d.o.o., Савска 15, Београд.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
1А ЈАВНЕ НАБАВКЕ

//i .. г А

_ rrl I •
Марија Атанасијевић

Ј
VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

В.Д. ДИРЕКТОЈ^\

Профл Д^)^ања Радојевић Шкодрић

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник PC", број 124/12, 14/15 и 68/15).
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