
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-38/19-34 
ј?Г .08.2019. године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС1’ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15, члана 23. и 28. Статута Релубличког 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. 404-1-38/19-30 од 
21.08.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У
о

ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА РФЗО 

редни број ЈН бр. 404-1-104/19-35
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци канцеларијског намештаја за потребе организационих 
јединица РФЗО, ЈН бр. 404-1-104/19-35, понуђачу „Јидооргета" д.о.о, ул. Кнеза Милоша бр.3/1, 37000 
Крушевац.

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: у\лллу.Јаупепавауке.гГ2о.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:

Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског намештаја за потребе организационих јединица 
РФЗО.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 18.470.000,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавке: Намештај - 39100000.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-104/19-35
4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Ш. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1 „Ригр!е 1гасЈе" д.о.о ул. Др Зоре Илић Обрадовић бр.9/34

2 „Рп/ојтрех јпгепјеппд" д.о.о ул. Војводе Степе бр. 114-116, 11000 Београд

3 „Котратја КМог" д.о.о ул. Добановачки путбр.58, 11080 Београд

4 „Јидооргета" д.о.о ул. Кнеза Милоша бр.3/1, 37000 Крушевац

5 „САЈ-1п2епјелпд ј оргетапје“ д.о.о ул. Цара Душана бр.266, 11080 Београд

Укупан број поднетих понуда: 5 (пет).
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Стручна оцена понуда

1. „Ригр1е 1гасЈе“ д.о.о.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-38/19-19 
Назив понуђача: „Ригр1е *гас!е“ д.о.о.
Понуда број 2019-49 од 09.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ставка
број Назив добара Јединица

мере Количина

Јединична 
цена по 

јединици мере 
у динарима 
без ПДВ-а

Јединична цена 
по јединици 

мере у 
динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена у 
динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (5+ПДВ) 7=(5*4) 8=(7+ПДВ)

1. Канцеларијска столица комад 1069 10.100,00 12.120,00 10.796.900,00 12.956.280,00

2. Канцеларијски сто комад 201 7.680,00 9.216,00 1.543.680,00 1.852.416,00

3 Фиока сет комад 366 4.900,00 5.880,00 1.793.400,00 2.152.080,00

4 Канцеларијски орман комад 283 8.640,00 10.368,00 2.445.120,00 2.934.144,00

5 Конференцијски сто 
правоугаоног облика

комад 1 9.900,00 11.880,00 9.900,00 11.880,00

6 Орман/витрина комад 1 4.400,00 5.280,00 4.400,00 5.280,00

7 Комода комад 1 9.500,00 11.400,00 9.500,00 11.400,00

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7): 16.602.900,00 19.923.480,00
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Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20 %.

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана).
Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).
Рок за испоруку и монтажу је 60 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 60 дана).

Гарантни рок 24 месеца од дана потписивања коначног записника о квантитативној и квалитативној контроли. (најмање 24 месеца).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је дана 20.08.2019. године упутила понуђачу „Ригр1е 1гас1е“ д.о.о., за>стев за појашњење понуде, 08/3 број 404-1-38/19-26, у коме је наведено 
да је потребно да се понуђач изјасни да ли је за ставке, из техничке спецификације бр.3.2. „Канцеларијски сто“ и бр. 3.3. “Фиока сет“, понудио по један комад 
од укупно захтеване количине у махагони боји, као и за ставку 3.7. „Орман/витрина" да је понуђена дебљина стакла 5-6мм, што комисија није могла да утврди 
из достављеног каталога канцеларијског намештаја.

Понуђач „Ригр1е 1гас1е“ д.о.о., је дана 20.08.2019. године достаеио изјаву, заведена код Наручиоца под бројем 404-1-38/19-28, у којој је наведено да је 
за ставке из техничке спецификације бр.3.2. „Канцеларијски сто“ и бр. 3.3. “Фиока сет“ понудио по један комад од укупно захтеване количине у махагони боји 
као и да је за ставку 3.7. „Орман/витрина“ понудио стакпо дебљине 5-6мм.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Ригр!е 1гас1е“ д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

2. „Оп/ојтрех тгепјеппд" д.о.о

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-38/19-20
Назив понуђача: „Рп/оЈтрех Јпгепјеппд" д.о.о
Понуда број 13-08/19 од 13.08.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ставка
број Назив добара Јединица

мере Количина

Јединична 
цена по 

јединици мере 
у динарима 
без ПДВ-а

Јединична цена 
по јединици 

мере у 
динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена у 
динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (5+ПДВ) 7={5*4) 8=(7+ПДВ)

1. Канцеларијска столица комад 1069 9.521,00 11.425,20 10.177.949,00 12.213.538,80

2. Канцеларијски сто комад 201 10.757,00 12.908,40 2.162.157,00 2.594.588,40
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3 Фиока сет комад 366 4.809,00 5.770,80 1.760.094,00 2.112.112,80

4 Канцеларијски орман комад 283 9.100,00 10.920,00 2.575.300,00 3.090.360,00

5 Конференцијски сто 
правоугаоног облика

комад 1 18.315,00 21.978,00 18.315,0 21.978,00

6 Орман/витрина комад 1 7.568,00 9.081,60 7.568,00 9.081,60

7 Комода комад 1 14.986,00 17.983,20 14.968,00 17.983,20

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7): 16.716.369,00 20.059.642,80

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20%.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана).
Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).
Рок за испоруку и монтажу је 60 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 60 дана).
Гарантни рок 24 месеца од дана потписивања коначног записника о квантитативној и квалитативној контроли. (најмање 24 месеца).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је дана 20.08.2019. године упутила понуђачу „ОгуоЈппрех јпгепјеппд" Д.о.о, захтев за појашњење понуде, 08/3 број 404-1-38/19-26, у коме је 
наведено да је потребно да се понуђач изјасни да ли је за ставку из техничке спецификације 3.7. „Орман/витрина“ понуђена дебљина стакла 5-6мм, што 
комисија није могла да утврди из достављеног каталога канцеларијског намештаја.

Понуђач „Оп/ојтрех тгепјеппд'1 д.о.о., је дана 20.08.2019. године доставио изјаву, заведена код Наручиоца под бројем 404-1-38/19-29, у којој је 
наведено да је за ставку 3.7. „Орман/витрина1' понудио стакло дебљине 5-6мм.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Огуојгпрех јпгепјеппд11 д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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„Котрашја КМог“ д.о.о

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-38/19-21 
Назив понуђача: „Котрапјја КШог“ д.о.о 
Понуда број 976 од 13.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ставка
број Назив добара Јединица

мере Количина

Јединична 
цена по 

јединици мере 
у динарима 
без ПДВ-а

Јединична цена 
по јединици 

мере у 
динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена у 
динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (5+ПДВ) 7=(5*4) 8=(7+ПДВ)

1. Канцеларијска столица комад 1069 9.650,00 11.580,0 10.315.850,00 12.379.020,00

2. Канцеларијски сто комад 201 12.360,00 14.832,00 2.484.360,00 2.981.232,00

3 Фиока сет комад 366 4.950,00 5.940,00 1.811.700,00 2.174.040,00

4 Канцеларијски орман комад 283 9.450,0 11.340,00 2.674.350,00 3.209.220,00

5 Конференцијски сто 
правоугаоног облика

комад 1 15.470,00 18.564,00 15.470,00 18.564,00

6 Орман/витрина комад 1 7.270,00 8.724,00 7.270,00 8.724,00

7 Комода комад 1 13.100,00 15.720,00 13.100,00 15.720,00

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7): 17.322.100,00 20.786.520,00

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20%.

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана).

Рок плаћања рачуна је 35 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).
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Рок за испоруку и монтажу је 60 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 60 дана).

Гарантни рок 24 месеца од дана потписивања коначног записника о квантитативној и квалитативној контроли. (најмање 24 месеца).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде

Комисија констатује да је понуда понуђача „Котратја Ш ог“ д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

4. „Јидооргета“ д.о.о

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-38/19-22 
Назив понуђача: „Јидооргета" Д.о.о 
Понуда број 260 од 10.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ставка
број Назив добара Јединица

мере Количина

Јединична 
цена по 

јединици мере 
удинарима 
без ПДВ-а

Јединична цена 
по јединици 

мере у 
динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена у 
динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (5+ПДВ) 7=(5*4) 8={7+ПДВ)

1. Канцеларијска столица комад 1069 7.900,00 9.480,00 8.445.100,00 10.134.120,00

2. Канцеларијски сто комад 201 8.700,00 10.440,00 1.748.700,00 2.098.440,00

3 Фиока сет комад 366 4.300,00 5.160,00 1.573.800,00 1.888.560,00

4 Канцеларијски орман комад 283 7.200,00 8.640,00 2.037.600,00 2.445.120,00

5 Конференцијски сто 
правоугаоног облика

комад 1 8.400,00 10.080,00 8.400,00 10.080,00

6 Орман/витрина комад 1 9.500,00 11.400,00 9.500,00 11.400,00
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7 Комода комад 1 4.250,00 5.100,00 4.250,00 5.100,00

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7): 13.827.350,00 16.592.820,00

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20 %.

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана).

Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).

Рок за испоруку и монтажу је 60 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 60 дана).
Гарантни рок 24 месеца од дана потписивања коначног записника о квантитативној и квалитативној контроли. (најмање 24 месеца).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Јидооргета" д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

5. „САЈ-1пгепјеппд \ оргетапје" д.о.о

Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-38/19-23 
Назив понуђача: „0АЈ-1п2епјетд ј оргетапје“ д.о.о 
Понуда број 175 од 09.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ставка
број Назив добара Јединица

мере Количина

Јединична 
цена по 

јединици мере 
у динарима 
без ПДВ-а

Јединична цена 
по јединици 

мере у 
динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена у 
динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (5+ПДВ) 7=(5*4) 8=(7+ПДВ)

1. Канцеларијска столица комад 1069 10.340,00 12.408,00 11.053.460,00 13.264.152,00

2. Канцеларијски сто комад 201
I

9.086,00 | 10.903,20 1.826.286,00 2.191.543,20
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3 Фиока сет комад 366 6.254,00 7.504,80 2.288.964,00 2.746.756,80

4 Канцеларијски орман комад 283 10.266,00 12.319,20 2.905,278,00 3.486.333,60

5 Конференцијски сто 
правоугаоног облика

комад 1 11.564,00 13.876,80 11.564,00 13.876,80

6 Орман/витрина комад 1 15.576,00 18.691,20 15.576,00 18.691,20

7 Комода комад 1 8.968,00 10.761,60 8.968,00 10.761,60

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7): 18.110.096,00 21.732,115,20

Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20 %.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана).

Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).
Рок за испоруку и монтажу је 60 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 60 дана).
Гарантни рок 24 месеца од дана потписивања коначног записника о квантитативној и квапитативној контроли. (најмање 24 месеца).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија констатује да је понуда понуђача „ОАЈЧпгепјеппд 1 оргетапје11 д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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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.

Ранг листа понуђача:

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача Укупна цена у динарима 

без ПДВ-а
Ранг листа 
понуђача

404-1-38/19-22 „Јидооргета" д.о.о 13.827 350,00 1

404-1-38/19-19 „Ригр1е *гасЈе“ д.о.о 16.602.900,00 2

404-1-38/19-20 „Ргуојтрех јпгепјеппд" д.о.о 16.716.369,00 3
404-1-38/19-21 „Котратја Ш ог“ д.о.о 17.322.100,00 4

404-1-38/19-23 „ОАЈ-!пгепјеппд ј оргетапје" д.о.о 18.110.096,00 5

VII. Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је 

да се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку канцеларијског намештаја за потребе 
организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-1-104/19-35, и уговор додели следећем понуђачу: 
„Јидооргета" д.о.о, ул. Кнеза Милоша бр.3/1, 37000 Крушевац.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача

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

В.Д. ДИРЕКТОРА

|>  ̂ ^ _____________________
ћрВ%,др Лања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
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 РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

59019.86/56

11


