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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-54/16^/\
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5Е.Р 20Ш . године

Јована Мариновића 2
Бе о гр ад

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/15, 68/15) и члана 109. 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. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13, 23/15) и Извештаја о стручној оцени
понуда бр. 404-1-54/16-10 од 20.09.2016. године, в.д. директора Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
I
Закључује се оквирни споразум за јавну набавку тонера, фотокондуктора, тк-је {
кертриџа, рибона, факс филмова за потребе РФЗО, број 404-4-101/16-55, за партију 3 ТОНЕРИ ЗА 5НАРР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ са понуђачем „ОЈдИгоп 13Т‘‘ с(.о.о., Цара Лазара 3,
Београд.
II
Обуставља се отворени поступак јавне набавке тонера, фотокондуктора, јпк-је1
кертриџа, рибона, факс филмова за потребе РФЗО, број 404-4-101/16-55, за партију 1 ТОНЕРИ И ИЧК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ.

Образложење
I Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: уууууу.гГго.гБ
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање закључује оквирни споразум и уговор о
јавној набавци.
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: тонери, фотокондуктори, јпк-је* кертриџи, рибони, факс филмови за
потребе РФЗО, број 404-4-101/16-55, обликован је у следеће партије:

Ред.бр.

Процељеиа
вредност без
ПДВ-а

Назив партија

1

ТОНЕРИ И 11МК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ

3

ТОНЕРИ ЗА 8НАКР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

16.637.592,00
254.955,00
УКУПНО:

16.892.547,00

Ознака из општег речника набавки. 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс
машине, 30125120 - Тонер за фотокопир апарате.
3. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 16.892.547,00 динара.
4. Редни број јавне набавке: 404-4-101/16-55.

5. 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).
6. Подаци из плана набавке:
Набавка је предвиђена планом набавки РФЗО за 2016., 01/2 број 404-39/16 од 27.01.2016.,
изменом и допуном Плана набавки 01/2 број 404-397/16 од 27.04.2016. године и изменом и
допуном Плана набавки 01/2 број 404-732/16 од 09.08.2016. године на позицији 426000 Набавка потрошног материјала, 426111 - Тонери и рибони.
III Основни подаци о понуђачима
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1.

„РЈдЈЈгоп Ј5Т" <1о.о.

Цара Лазара 3, Београд

2.

Заједничка понуда
„РгоИег 1Т 5о1и*к>пб апсј беплсез'1
и „АШ“ сЈ.о.о.

Дунавска бб, Београд
Булевар ослободилаца Чачка 78г, Чачак

3.

„А100 бизБЈпезв зуз^ет" <±о.о.

Књегиње Зорке 25-27,Београд

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).
Број понуда по партијама:
Број партије

Назив партија

Број понуда

1

ТОНЕРИ И !1\!К-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ

2

2

ТОНЕРИ ЗА 5НАРР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

1

IV Стручна оцена понуда
1. Број под којим је понуда заведена: 404-1-54/16/1
Назив понуђача: „ОЈдКгоп 15Т“ с1.о.о.
Понуда број 201/16 од 13.09.2016.године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 3
Партија 3 - ТОНЕРИ ЗА ЗНАКР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ:
Укупна цена без ПДВ-а: 254.955,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 305.946,00 динара
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана).
Рок плаћања 30 (мин. 30 дана, макс. 90 дана) од дана издавања исправног рачуна
2. Број под којим је понуда заведена: 404-1-54/16/2
Назив понуђача: „Ргојп^ег 1Т 5о1и1Јоп5 апс! 5 е т с е б “
Понуда број 1Х/495 од 16.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда „Ргот^ег !Т 5о1иКопз апс! беп/Јсез" и „АКГ'

(±0.0
Понуђач је поднео понуду за партију: 1
Партија 1 - ТОНЕРИ И ШК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ:
Укупна цена без ПДВ-а: 18.938.260,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 22.725.912,00 динара
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана).
Рок плаћања 30 (мин. 30 дана, макс. 90 дана) од дана издавања исправног рачуна.
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3. Број под којим је понуда заведена: 404-1-54/16/3
Назив понуђача: „А1СО биббјпезз 5у81ет“ с!.о.о.
Понудаброј 1313-228/16 од 16.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 1
Партија 1- ТОНЕРИ И ШК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ:
Укупна цена без ПДВ-а: 19.670.872,32 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 23.605.046,78 динара
Рок важења понуде је 91 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана).
Рок плаћања 30 (мин. 30 дана, макс. 90 дана) од дана издавања исправног рачуна.

Након отварања понуда, истог дана, вођен је и поступак преговарања.
Елемент око кога се преговарало је цена.
Први круг преговарања за партију 1
1. Назив понуђача: „РгоЈпЈег 1Т ЗокЛЈопз апсј З е тс е з "
Понуда број 1Х/495 од 16.09.2016, године
Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда „РгоЈШег !Т Зо1иИопз апс! Зеп/јсез" и ,,АШ“
с1.о.о
Понуђач је поднео понуду за партију: 1
Понуда понуђача након првог круга преговарања:
Партија 1 - ТОНЕРИ И 1МК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ:
Укупна цена без ПДВ-а: 18,938.260,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 22.725.912,00 динара

2. Назив понуђача: „А1СО биззтезз зуз1ет" с!.о.о,
Понудаброј 1313-228/16 од 16.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 1
Понуда понуђача након првог круга преговарања:
Партија 1- ТОНЕРИ И ШК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ:
Укупна цена без ПДВ-а: 19.660.872,32 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 23.593.046,78 динара

Други к р у г преговарања за партију 1
1. Назив понуђача: „Ргот1ег 1Т Зо1и{Јопз апсј Зегујсез"
Понуда број 1Х/495 од 16.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда „РгоЈп1ег 1Т Зо1иИопз апсЈ Зеп/1сез“ и НАШ"
сј.о.о.
Понуђач је поднео понуду за партију: 1
Коначна понуда понуђача:
Партија 1 - ТОНЕРИ И ШК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ:
Укупна цена без ПДВ-а: 18.938.260,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 22.725.912,00 динара
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Комисија је констатовала да је понуда понуђача „РгоЈп1ег 1Т 5о1иИоп8 апсј беп/јсез" као
представника понуђача у заједничкој понуди: „Ргот1ег 1Т 5о1иУопз апсј бегујсев" и „АШ" <ј.о.о., за
партију 1, неприхватљива.
2.

Назив понуђача: „А100 (зизбјпезб зуз^ет" сј.о.о.
Понуда број 1313-228/16 од 16.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 1
Коначна понуда понуђача:
Партија 1- ТОНЕРИ И ШК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ:
Укупна цена без ПДВ-а: 19.650.872,32 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 23.581.046,78 динара

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „А100 ђиббтезз зуз^ет" сЈ.о.о., за
партију 1, неприхватљива.
Први круг преговарања за партију 3
Назив понуђача: „ОјдКгоп 15Т" сЈ.о.о.
Понудаброј 201/16 од 13.09.2016.године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 3
Понуда понуђача након првог круга преговарања:
Партија 3 - ТОНЕРИ ЗА ЗНАКР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ:
Укупна цена без ПДВ-а: 254.955,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 305.946,00 динара

Други круг преговарања за партију 3
Назив понуђача: „ОјдКгоп 15Т“ сЈ.о.о.
Понуда број 201/16 од 13.09.2016.године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 3
Коначна понуда понуђача:
Партија 3 - ТОНЕРИ ЗА ЗНАКР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ:
Укупна цена без ПДВ-а: 254.955,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 305.946,00 динара
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „ОЈдЛгоп !5Т“ <ј,о,о., за Партију 3,
прихватљива.
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V

Одбијене понуде

Партија 1 - ТОНЕРИ И ШК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ
Број под
којим је
понуда
заведена

Назив понуђача

404-1-54/16/2

Заједничка понуда:
„РгоЈШег 1Т
8о1иИоп8 апс!
8еплсеб“ и „АИЈ"
сЈ.о.о.

404-1-54/16/3

„А100 биззтебб
5у51ет“ сЈ.о.о.

Процењена
вредностјавне
набавке без
ПДВ-а

Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)

Понуда је неприхватљива из
разлога што прелази
процењену вредност јавне
набавке за партију 1.

16.637.592,00

18.938.260,00

Понудаје неприхватљива из
разлога што прелази
процењену вредност јавне
набавке за партију 1.

16.637.592,00

19.650.872,32

Разлози за одбијање понуде

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.
Ранглиста понуђача:
Партија 3 - ТОНЕРИ ЗА 8НАКР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ
Број под којим
је понуда заведена

Назив понуђача

Цена без ПДВ-а

Ранг
листа

404-1-54/16/1

„ОЈдГСгоп 18Т" (Ј.о.о.

254.955,00

1

VII Разлог за обуставу поступка
Поступак јавне набавке обуставља се за партију 1 - ТОНЕРИ И 1МК-ЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА
НР ШТАМПАЧЕ из разлога што су за наведену партију све понуде оцењене као неприхватљиве
будући да прелазе процењену вредност јавне набавке.

VIII Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда,
предложила је да се донесе:
- одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку: Набавка тонера, фотокондуктора,
јпк-је1 кертриџа, рибона, факс филмова за потребе РФЗО, број 404-4-101/16-55, и споразум
закључи, за партију 3 - ТОНЕРИ ЗА 8НАРР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ, са понуђачем „ОЈдИгоп
13Т" <±о.о., Цара Лазара 3, Београд.

- одлука о обустави поступка јавне набавке: Набавка тонера, фотокондуктора, Јпк-је! кертриџа,
рибона, факс филмова за потребе РФЗО, број 404-4-101/16-55, за партију 1 - ТОНЕРИ И (ГЈКЈЕТ КЕРТРИЏИ ЗА НР ШТАМПАЧЕ.
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Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање
доноси одлуку као у диспозитиву.

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

57016 . 84/33
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