
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-22/19 -/2 -

?./ј. 0 X - 2019. године 
Јована Мариновића 2 
Б е о r 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. 404-2-22/19-11 од 
16.08.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У
о

ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА РФЗО - ФИЛИЈАЛЕ СМЕДЕРЕВО,
ФИЛИЈАЛЕ УЖИЦЕ И ФИЛИЈАЛЕ БЕОГРАД 

редни број ЈН 404-22-108/19-22
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци лож уља за потребе организационих јединица 
РФЗО - Филијале Смедерево, Филијале Ужице и Филијале Београд, број 404-22-108/19-22, 
понуђачу:

- „Knez Petrol“, ул. Царице Јелене бр. 28, Батајница, 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: добра

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

Предмет јавне набавке је: Лож уље за потребе организационих јединица РФЗО -  Филијале 
Смедерево, Филијале Ужице и Филијале Београд

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 5.000.000,00 динара

Назив и ознака из општег речника набавке: 09135100 -  Лож уље

3. Редни број јавне набавке: 404-22-108/19-22

4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. НИС а.д.
ул. Народног фронта бр. 12, Иови Сад, Дирекција за 

велепродају, Регионални центар Беогрзд, ул. Милентија 
Поповића бр. 1, Нови Београд

2. Euro Motus d.o.o. ул. Војислава Илића бр. 145, 11000 Београд
3. Knez Petrol Ул. Царице Јелене бр. 28, Батајница, Београд

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).

IV. Стручна оцена понуда
4.1 Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-22/19-6 
Назив понуђача: НИС а.д.
Понуда бр. DWN122440/IZ-do/8583 од 07.08.2019. године. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
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НАЗИВ ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА
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ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 
(ЛИТРУ) БЕЗ ПДВ-А, СА

(ПРЕВОЗ, ПУТАРИНЕ, 
МАНИПУЛАЦША И СЛ.)

ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 
(ЛИТРУ) СА ПДВ-ОМ, СА 

СВИМ ТРОШКОВИМА 
(ПЈРЕВОЗ, ПУТАРИНЕ, 

МАНИПУЛАЦИЈА И СЛ.)
1 II Ill IV

Лож уље за потребе 
Филијале Смедерео, 

Филијале Ужице и Филијале 
Београд

ЛИТАР 121,34 145,61

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда (не краћи од 90 дана од дана отварања
понуда)
Рок плаћања 30 дана од дана издавања рачуна (мин. 30 дана, макс.90 од дана издавања рачуна).
Рок испоруке 2 дана од дана писаног захтева организационе јединице Наручиоца. (не може бити
дужи од 7 дана).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Конкурсном документацијом, у делу V - Услови за учешће и доказивање тих услова (стр. 7/32), 
захтевано је испуњење додатног услова техничког капацитета, да понуђач пре објављивања позива 
за подношење понуда располаже са минимум 1 цистерном за транспорт нафтних деривата, за шта се 
као доказ доставља копија саобраћајне дозволе и подаци саобраћајне дозволе очитани и 
одштампани са читача картица саобраћајне дозволе.

Увидом у понуду понуђача НИС а.д. утврђено је да нису достављени наведени докази 
техничког капацитета.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача НИС а.д. неприхватљива у смислу члана 3. став 
1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

4.2 Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-2-22/19-7
Назив понуђача: Euro motus d.o.o.
Понуда бр. 308/2019 од 13.08.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

'■■■: ; Лv
НАЗИВПРЕДМЕТНОГДОБРА

■
ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ

ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 
(ЛИТРУ) БЕЗ ПДВ-А, СА 
СВИМ ТРОШКОВИМА 
(ПРЕВОЗ, ПУТАРИНЕ, 

МАНИПУЛАЦИЈА И СЛ,)

ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ mepe 
(ЛИТРУ) СА ПДВ-ОМ, СА 

СВИМ ТРОШКОВИМА 
(ПРЕВОЗ, ПУТАРИНЕ, 

МАНИПУЛАЦИЈА И СЛ.Ј
1 II III IV

Лож уље за потребе 
Филијале Смедерео, 

Филијале Ужице и Филијале 
Београд

ЛИТАР 118,92 142,70

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда (не краћи од 90 дана од дана отварања 
понуда).
Рок плаћања 45 дана од дана издавања рачуна. (мин. 30 дана, макс. 90 од дана издавања 
рачуна).
Рок испоруке 2 дана од дана писаног захтева организационе јединице Наручиоца. (не може бити 
дужи од 7 дана).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Euro motus 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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4.3 Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-2-22/19-8 
Назив понуђача: Knez Petrol 
Понуда бр. 1603/ЈН од 13.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

< ЈЕДИНИЦА
ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ MERE 

<ЛИТРУ)6ЕЗПДВ-А,СА 
СВИМ ТРОШКОВИМА

и сл .)

ЦЕНА ПО.ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ

1 II Ill IV
Лож уље за потребе 
Филијале Смедерео, 

Филијале Ужице и Филијале 
Београд

ЛИТАР 112,33 134,80

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда (не краћи од 90 дана од дана отварања 
понуда).

Рок плаћања 45 дана од дана издавања рачуна (мин, 30 дана, макс. 90 од дана издавања 
рачуна).

Рок испоруке 2 дана од дана писаног захтева организационе јединице Наручиоца. (не може бити 
дужи од 7 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

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

V. Одбијене понуде

БР.ПОД КОЈИМ ЈЕ 

ЗАВЕДЕНА
ШШив

ПОНУЂАЧА

404-2-22/19-6 НИС а.д.

Понуда је оцењена као неприхватљива у смислу члана 3. став 1 
тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15), из следећег разлога:
Конкурсном документацијом, у делу V - Услови за учешће и 
доказивање тих услова (стр. 7/32), захтевано је испуњење додатног 
услова техничког капацитета, да понуђач пре објављивања позива 
за подношење понуда располаже са минимум 1 цистерном за 
транспорт нафтних деривата, за шта се као доказ доставља копија 
саобраћајне дозволе и подаци саобраћајне дозволе очитани и 
одштампани са читача картица саобраћајне дозволе.
Увидом у понуду понуђача НИС а.д. утврђено је да нису 
достављени наведени докази техничког капацитета.

Понуђач није испунио захтевани додатни услов из конкурсне 
документације у складу са чл. 76. ЗЈН те је комисија за јавну 
набавку оценила понуду као неприхватљиву.
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VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача:

БР. ПОД КОЈИМ ЈЕ 
ПОНУДА ЗАВЕДЕНА НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ MEPE (ЛИТРУ) 
БЕЗ ПДВ-А, GA CBMM ТРОШКОВИМАч f . __' — . __ _' . _ . _ ̂  _(ПРЕВОЗ, ПУТАРИНЕ, 

МАНИПУЛАЦИJA И СЛ.)
404-2-22/19-8 Knez Petrol 112,33 1

404-2-22/19-7 Euro motus d.o.o. 118,92 2

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 лож уља за потребе организационих јединица 
РФЗО - Филијале Смедерево, Филијале Ужице и Филијале Београд, број 404-22-108/19-22, и уговор 
додели понуђачу „Knez Petrol", ул. Царице Јелене бр. 28, Батајница, 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.

VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 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).

59019.85/29

6


