РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404 т .1-28/ 18-<]^
:1 3
^одине
Јованам ариновића 2
Бео град

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/ 12, 14/15 и
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 и 23/ 15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404- 1-28/ 18-17 од
10.08 .2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА СЕРВИСИРАЊ А ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО,
ЗА ПЕРИОД ОД 24 МЕСЕЦА
редни број ЈН 404-1-201/18-32
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Д и с п о зи ти в о д л у к е
Додељује се уговор о јавној набавци: Услуга сервисирања фотокопир апарата за потребе
РФЗО, за период од 24 месеца, број 404-1-201/18-32 понуђачу ОЈдИгоп 18Т (ј.о.о., Цара Лазара 3,
Београд, као представнику понуђача у заједничкој понуди: ОЈдЛгоп 15Т с!.о.о., АЈдо Визјпезз З уз1е т
с1.о.о. и Ма1ех СКу Сору 8еп/Јсе сЈ.о.о.

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^ууш.јаупепаћауке.гГго.гз
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. Подаци о јавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: услуга.
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предмет јавне набавке: Услуга сервисирања фотокопир апарата за потребе РФЗО, за период од
24 месеца.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а, за период од 24 месеца: 8.000.000,00
динара.
Назив и ознака из опш тег речника набавке: услуге одржавања фотокопирних уређаја - 503132000.
3. Редни број јавне набавке: број 404-1-201/18-32.
4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса
Цара Лазара 3, Београд

1.

Заједничка понуда: ОјдКгоп 18Т сЈ.о.о., АЈдо
В и зте зв 5 у $ !е т <±о.о. и Ма!ех СКу Сору З е т с е
сЈ.о.о.

Укупан број поднетих понуда: 1 (ЈеДна)-

3

Кнегиње Зорке 25-27, Београд
Мије Ковачевића 10, Београд

IV.

Стручна оцена понуда

1. ОЈдЛгоп 15Т с!.о.о.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-28/18-12
Назив понуђача: РЈдИгоп 15Т сЈ.о.о.
Понуда број 104/18 од 26.07.2018. године
Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда РЈдКгоп 15Т сЈ.о.о., АЈдо ВизЈпезб 5уб1ет с!.о.о. и
Ма1ех СКу Сору бегујсе сЈ.о.о.
УКУПНО БЕЗ ОДВ-А (САМОМ + 5НА КР);

1.646.585,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде, (минимум 90 дана).
Рок плаћања 30 (мин. 30 дана, макс. 90 д а н а ) од дана издавања рачуна.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија за јавну набавку је дана 02.08.2018. године, у складу са чланом 93. став 4. Закона о
јавним набавкама, упутила понуђачу ОЈдИгоп 15Т <±о.о. као представнику понуђача у заједничкој
понуди: пјдИгоп 15Т сЈ.о.о., Ајдо ВизЈпезз 8уз1ет с!.о.о. и Ма!ех СИу Сору 5егујсе с!.о.о. Захтев бр. 4041-28/18-14 за сагласност за исправку рачунских грешака.
Рачунске грешке начињене су у:
1. Табели бр. 1 - Сапоп, тако да је:
- за модел фотокопира апарата 1ГС 2018, у цени у колони „укупно" наведено 67.050,00 динара уместо
50.360.00 динара,
- за модел фотокопира апарата
3225п, у цени у колони „укупно“ наведено 77.250,00 динара уместо
79.450.00 динара,
- у укупној цени без ПДВ-а наведено 1.360.015,00 динара уместо 1.345.525,00 динара,
2. У табели „Укупно без ПДВ-а ( табеле 1+2+3+4+5)" тако да је наведено 1.546.315,00 динара уместо
1.531.825.00 динара и
3. у табели „Укупно без ПДВ-а (Сапоп + 5Иагр)“ тако да је наведено 1.646.585,00 динара уместо
1.632.095.00 динара.
Наведени понуђач је дана 02.08.2018. године доставио сагласност за исправку рачунских
грешака, заведена под бројем 404-1-28/18-16.
Након исправке рачунских грешака укупна вредност понуде без ПДВ-а износи:

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А (САМОМ + 5НА КР):

1.632.095,00

Комисија је констатовала да је заједничка понуда понуђача: ОЈдЛгоп 15Т сЈ.о.о., Ајдо В и з т е з з
5уз1ет д.о.о. и Ма1ех С\\у Сору 8егујсе сЈ.о.о. прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона
ојавним набавкама ("Службени гласникРС " бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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.
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Ранглиста понуђача:
Број под којим
је понуда заведена

404-1-28/18-12

Назив понуђача

Цена без ПДВ-а

Ранг
листа

заједничка понуда ОЈдИгоп !5Т сЈ.о.о.,
Ајдо ВизЈпезз 5уз1ет сј.о.о. и Ма1ех СЛу
Сору 8еп/јсе с!.о.о.

1.632 095,00

1

VII. Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предложила
је да се одлука о додели уговора за јавну набавку: Услуга сервисирања фотокопир апарата за
потребе РФЗО, за период од 24 месеца, број 404-1-201/18-32, додапи понуђачу ОЈдКгоп 18Т с!.о.о.,
Цара Лазара 3, Београд, као представнику понуђача у заједничкој понуди: бјдЛгоп !ЗТ с1.о.о., Ајдо
ВизЈпезз 8 у5 *е т сј.о.о. и Ма1ех СЛу Сору З е т с е с!.о.о.
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. ДИРЕКТОР^Ч

V

. др С ања Рад6је в ић Шкодрић
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ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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?

Ата^асијевић

VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту праиа 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).
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