РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-16/16-26
05.09.2016. године
Јована Мариновића 2
Београд
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр.124/12, 14/15, 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање
("Службени гласник РС" бр.81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/15) и Извештаја о
стручној оцени понуда бр.404-2-16/16-25, од 30.08.2016., в.д. директора Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Обуставља се поступак јавне набавке камера за видео надзор за потребе Дирекције
Републичког фонда за задравствено осигурање., ЈНМВ број 404-22-105/16-17.
Образложење
I. Подаци о наручиоцу
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
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 су камере за видео надзор за потребе Дирекције Републичког фонда за
задравствено осигурање
Ознака из Општег речника: Сигурносне камере – 35125300, Програмски пакет за даљински
приступ – 48514000.
Процењена вредност: 600.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Редни број јавне набавке: 404-22-105/16-17.
4. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. (члан 39. ЗЈН).
III.

Основни подаци о понуђачима

Благовремено, односно до дана 30.08.2016. године, до 12.00 часова, Наручиоцу је пристигла
понуда следећег понуђача:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум
пријема

Сат

1.

BIT PROJEKT d.o.o

Цара Николаја II, Београд

30.08.2016.

11.28

Поступак отварања понуда спроведен је дана 30.08.2016., са почетком у 12.30, у просторијама
Наручиоца, у Београду, Јована Мариновића 2, у Сали 3.
Отварање понуда спроведено је 30 минута након истека рока за подношење понуда, у складу
са чланом 103. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“; бр.124/12, 14/15, 68/15, у
даљем тексту: ЗЈН).
Поступак отварања понуда спровела је Комисија именована Решењем, бр.08/3 404-2-16/16-2,
од 29.07.2016., у саставу:
1) Миша Мимић, специјалиста струковни менаџер – председник,
2) Татијана Хумо, дипл. правник, службеник за јавне набавке – члан,
3) Слађана Васић, дипл. економиста, службеник за јавне набавке – заменик члана.

Поступку отварања понуда нису присуствовали Никола Вујновић и Јелена Jаковљевић, који су
били оправдано одсутни.
Поступку отварања понуда нису присуствовали представници понуђача:
Отварању понуда нису присуствовала друга лица.
О поступку отварања понуда сачињен је Записник, бр.404-2-16/16-23, који је понуђачу који није
учествовао у поступку отварања понуда, достављен у року од три дана од дана отварања
понуда, у складу са чланом 104. став 7. ЗЈН.

IV. Стручна оцена понуда:
Стручна оцена понуда вршена је дана 30.08.2016, у периоду од 13.30 до 14.30. Стручну оцену понуда извршила је Комисија за јавну набавку у
саставу:
1) Миша Мимић, специјалиста струковни менаџер – председник,
2) Татијана Хумо, дипл. правник, службеник за јавне набавке – члан,
3) Слађана Васић, дипл. економиста, службеник за јавне набавке – заменик члана,
О спроведеном поступку стручне оцене понуда сачињен Извештај, бр.404-2-16/16-25, од 30.08.2016., којим је констатовано следеће:
Наручилац је у предметном поступку прибавио 1 (једну) понуду, и то:
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена из понуде и евентуални други подаци о понуди:

1

Број под којим је понуда заведена: 404-2-16/16/1
Назив понуђача: „BIT PROJEKT d.o.o.“
Понуда број 3008-2/16 од 19.08.2016.
Понуђач је поднео понуду: самостално

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Назив/Опис
У свему према захтевима
из Техничке спецификације

Модел/назив понуђеног
добра/Робна марка

Јед.мере

Кол.

Унутрашња Аналогна камера – ТИП 1

Hikvision DS-2ce55c2p

комад

1

Унутрашња камера – ТИП 2

AXIS m1054

комад

11

Спољашња камера – ТИП 3

AXIS p1427-e

комад

5

Спољашња камера – ТИП 4

AXIS m3025-VE

комад

1

Јед. Цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

6.850,00

6.850,00

42.875,00

471.625,00

86.375,00

431.875,00

63.375,00

63.375,00

Укупно цена:

973.725,00

ПДВ
у%
20
20
20
20

Укупна цена
са ПДВ-ом
8.220,00
565.950,00
518.250,00
76.050,00
1.168.470,00

Рок плаћања:

15 мин. 15 (петнаест) дана, макс. 45 (четрдесет пет дана) од дана издавања исправног рачуна.

Рок важења понуде:

60 дана од дана отварања (мин. 60 дана).

Рок за реализацију:

30 макс. 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок

2 мин. 2 (две) године.

ДОСТАВЉЕНО:

ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ:

ДА

1. КОПИЈА ВАЖЕЋЕ ЛИЦЕНЦЕ 453 издате од стране ИКС, са ПОТВРДОМ да је иста важећа;

Да

2. ЗАПИСНИК о увиду у систем видео надзора Наручиоца.

Да

3. КАТАЛОГ, ПРОСПЕКТ или оговарајући документ са означеним техничким карактеристикама које
одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.

Да

НЕ

Комисија није уочила недостатке у понуди.
Комисија је констатовала да је Понуђач доставио следећу документацију:
- Образац бр. 1 – Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. и 76. ЗЈН,
- Образац за идентификацију (Обр. А),
- Понуду (Обр. 3 и 3.1),
- Изјаву понуђача о независној понуди (Обр. 5),
- Изјаву понуђача у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН (Обр. 6),
- Модел уговора, потписан и оверен печатом,
- Записник о извршеном увиду у систем видео надзора Наручиоца (Обр. 8),
- Копија Лиценце 453, са Потврдом ИКС, бр.12-02/231330, од 15.08.2016.,
- Проспект.
Комисија је Понуду Понуђача „BIT PROJEKT d.o.o.“ оценила као благовремену и одговарајућу али неприхватљиву у погледу понуђен цене, будући
да понуђена цена у износу од 973.725,00 дин. без ПДВ-а, прелази износ процењене вредности набавке од 600.000,00 дин. без ПДВ-а, који износ је
утврђен Одлуком о покретању поступка, бр.404-2-16/16-1, од 29.07.2016.

V. Понуде које су одбијене, разлози за одбијање:
Р.бр

1.

Број понуде
Понуда број
3008-2/16, од
19.08.2016.,
заведена под
бројем 404-2-16/1,
од 30.08.2016.

Назив Понуђача

BIT PROJEKT д.о.о.
Цара Николаја II 21
11000 Београд

Разлози за одбијање
Понуда
је
оцењена
као
благовремена
и
одговарајућа, али неприхватљива из разлога што
понуђена цена, у износу од 973.725,00 прелази
износ процењене вредности јавне набавке, који
износ је утврђен Одлуком о покретању поступка,
бр.08/3
404-2-16/16-1,
од
29.07.2016.,
која
процењена вредност износи по 600.000,00 динара
без ПДВ-а. Понуда је одбијена на основу члана 107.
став 1. ЗЈН, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 33.

Комисија је након стручне оцене понуда сагласно предлажила да се у предметном поступку
јавне набавке, донесе одлука о обустави поступка јер нису испуњени услови за доделу уговора,
а у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН.
Имајући у виду све наведено, на основу Извештаја Комисије, бр.08/3 404-2-16/16-25, од
30.08.2016., донета је одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15). Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

57016.78/67

