РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-58/18-11
■10 .01.2019. године
Јована Мариновића 2
Београд

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. 404-1-58/18-10 од
04.01.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке
Додељује се уговор о јавној набавци за јавну набавку услуга фиксне телефоније за потребе
РФЗО за период од 24 месеца, ЈН број 404-1-231/18-59, понуђачу „Телеком Србија" а.д., ул. Таковска
бр.2, 11000 Београд.

Образложење

I. Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: \ллллл/.јаупепавауке.гГ20.г$
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
II. Подаци о јавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: услуге.
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предмет јавне набавке: Набавка услуга фиксне телефоније за потребе РФЗО за период од 24
месеца.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а за период од 24 месеца износи:
26.000.000,00 динара.
Назив и ознака из општег речника набавке: 64211000 - услуге јавне телефоније.
3. Редни број јавне набавке: 404-1-231/18-59
4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

„Телеком Србија“ а.д.

Таковска бр.2, 11000 Београд

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
IV. Стручна оцена понуда
1.

„Телеком Србија" а.д.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-58/18-8
Назив понуђача: „Телеком Србија" а.д.
Понуда број 566430/1-2018 од 25.12.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
ТАБЕЛА 1

Износ месечне претплате
по броју (директној телефонској линији) у
динарима без ПДВ-а. (не може бити већа од 550,00
динара без ПДВ-а)

Број бесплатних минута у оквиру
понуђене месечне претплате по броју (директној
телефонској линији) ка фиксним бројевима у
националном саобраћају

549,17

150 минута
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ТАБЕЛА2
Цена по минуту

Цена минута у динарима
без ПДВ-а

Цена по минуту ка фиксним бројевима у
националном саобраћају након истрошених
бесплатних минута
Цена по минуту ка мобилним бројевима у
националном саобраћају

Цена минута у динарима
са ПДВ-ом

1,00

1,20

6,67

8,00

Стопа ПДВ-а 20 %,
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (мин. 90 дана).
Рок плаћања 45 дана (минимум 30 дана а максимум 90 дана) од дана издавања рачуна.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија констатује да је понуда понуђача „Телеком Србија" а.д., прихватљива у смислу члана
3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 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

Економски најповољнија понуда и начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
Начин примене методологије доделе пондера:
1. Број бесплатних минута ка фиксним бројевима у националном саобраћају у оквиру месечне
претплате без ПДВ-а за директне телефонске линије ~ максимално 20 пондера
Израчунавање по формули:
БМ100 = 100 /(ПИМП/ПББМ)
ПБМФ = БМ100 х МБП
НБМ100
где је:
БМ100 - број бесплатних минута у оквиру 100 динара без ПДВ-а у односу на понуђену месечну
претплату и понуђени број бесплатних минута за директне телефонске линије, наведених у Обрасцу
понуде
ПИМП - понуђени износ месечне претплате из обрасца понуде
ПББМ - понуђени број бесплатних минута из обрасца понуде
ПБМФ - додељени број пондера по критеријуму бесплатни минути ка фиксним бројевима
МБП - максимални број пондера (20 пондера)
НБМ100 - највећи број бесплатних минута у оквиру 100 динара без ПДВ-а, у односу на понуђену
месечну претплату и понуђени број бесплатних минута за директне телефонске линије наведених у
Обрасцу понуде.
2. Цена по минуту - максимално 80 пондера и то:
2.1. Цена по минуту ка фиксним бројевима у националном саобраћају (након истрошених
бесплатних минута) - максимално 40 пондера
2.2. Цена по минуту ка мобилним бројевима у националном саобраћају - максимално 40 пондера
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Израчунавање по формули:

пим 1 = нпимх м бп
пцпм
ПЦМ2= НПиМхМБП
пцпм
УПЦМ = ПЦМ1+ ПЦМ2
где је:
УПЦМ - укупан број пондера по критеријуму „Цена по минуту"
ПЦМ 1 - пондер цена по минуту ка фиксним бројевима
ПЦМ 2 - пондер цена по минуту ка мобилним бројевима
НПЦМ - најнижа понуђена цена по минуту
МБП - максимални број пондера
ПЦПМ - посматрана цена по минуту
Пондери једног и другог елемента критеријума (1 и 2) се сабирају и добија се укупан број пондера.
Ранг листа понуђача:
Р.Б.

Назив понуђача

Укупан број пондера

1

„Телеком Србија" а.д.

100

VII. Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је
да се уговор за јавну набавку услуга фиксне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца,
број 404-1-231/18-59, додели понуђачу: „Телеком Србија" а.д., ул. Таковска б р .2 ,11000 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.

В.Д. ДИРЕКТОРА

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).

59019.09/10
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