РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број. 404-2-7/180 - 2 J lll- ?018одине
Јована Мариновића 2
Бео град

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. 404-2-7/18-17 од
27.06.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УПС УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО
редни број ЈН 404-22-103/18-9
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Д испози тив одлуке
Додељује се уговор о јавној набавци УПС уређаја за потребе РФЗО, број 404-22-103/18-9,
понуђачу BTR Co. d.o.o. из Београд, ул. Карађорђева 65/I.

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.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: Набавка УПС уређаја за потребе РФЗО.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 3.150.000,00 динара.
Назив и ознака из општег речника набавке: 31100000 - Електрични мотори, генератори и
трансформатори.
3. Редни број јавне набавке: 404-22-103/18-9.
4. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
III. Ооновни подаци о понуђачима
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1.

Заједничка понуда: Prompt d.o.o. и Miror Electric d.o.o.

2.

BTR Co. d.o.o.

Јурија Гагарина 81, Нови Београд
Алексиначких рудара 2, Београд
Карађорђева 65/I, Београд

Укупан број поднетих понуда: 2 (две),
IV. Стручна оцена понуда
1. Prompt d.о.о.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-7/18-13
Назив понуђача: Prompt d.o.o.
Понуда број 25/14.06.2018 од 19.06.2018. године
Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда Prompt d.o.o. и Miror Electric d.o.o.
Редни
број

Предмет набавке

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

УПС уређаји за
потребе РФЗО

75

53.550,00

64.260,00

4.016.250,00

4.819.500,00

Време пуњења батерије за УПС уређај 4 сата (до 90%).
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити краћи од 90
дана).
Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).
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Рок за испоруку, монтажу и пуштање у рад је 45 дана од дана закњучења Уговора.(не може бити дужи од
45 дана).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Техичком спецификацијом која чини саставни део конкурсне документације захтевно је да понуђени УПС
уређај поседује 4 излазна порта типа С13. Понуђач Prompt d.o.o. као представник понуђача у заједничкој
понуди Prompt d.o.o. и Miror Electric d.o.o. доставио je изјаву да нуди УПС уређаје са 3 излазна порта
IEC320 С13 и 1 schuko потрошачки прикључак и да ]е наведени понуђач предвидео надоградњу шуко
излаза на IEC320 С13. Наведена понуда испуњава захтеве из техничке спецификације будући да
понуђено решење задовољава потребе за четири излазна порта без примене продужних каблова са два
или више излаза.
Комисија констатује да је заједничка понуда: Prompt d.o.o. и Miror Electric d.o.o. неприхватљива y смислу
члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
2.

BTR Co. d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-2-7/18-14
Назив понуђача: BTR Co. d.o.o.
Број и датум понуде: 1172.38.180620.01 од 20.06.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број

Предмет набавке

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

УПС уређаји за
потребе РФЗО

75

42.650,00

51.180,00

3.198.750,00

3.838.500,00

Време пуњења батерије за УПС уређај 4 сата (до 90%).
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде, (рок важења понуде не може бити краћи од 90
дана).
Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана).
Рок за испоруку, монтажу и пуштање у рад је 45 дана од дана закључења Уговора.(не може бити дужи од
45 дана).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија констатује да је понуда понуђача BTR Co. d.o.o., прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), иако прелази процењену
вредност јавне набавке, у складу са чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РСЦброј 124/12, 14/15 и 68/15).
V. Одбијене понуде
Редни број
понуде

Назив
понуђача

Разлози за одбијање лонуде

Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)

404-2-7/18-13

заједничка
понуда
Prompt
d.o.o. и
Miror
Electric
d.o.o.

Понуђач није доставио потврду/ауторизацију или сл.
документ издат од стране произвођача или локалне
канцеларије произвођача која је насловљена на
Наручиоца и предметну јавну набавку као доказ
додатног услова пословни капацитет - да ie понућач
овлашћен од стране произвођача или локалне
канцеларије произвођача за продају предметне
опреме, стр. 6/32 КД.

4.016.250,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Економски најповољнија понуда.
1. Цена: максимално 80 пондера

4

Најповољнија понуда no основу критеријума цена је понуда са најнижом понуђеном ценом.
Број пондера понуђача са мање повољним ценама одређује се према формули:
Вредност најниже понуђене цене х максималани број пондера
Пондер цене = ---- ------------ -------- ----------------- --------- - --------- ---------------------вредност појединачне понуде
2.

Време пуњења батерије за УПС уређај: максимално 20 пондера

- Време пуњења 3 сата (90%) - 20 пондера
- Време пуњења 4 сата (90%) - 15 пондера
- Време пуњења 5 сати (90%) - 10 пондера
- Време пуњења преко 5 сати (90%) - 5 пондера
Ранг листа понуђача:
Број под којим
је понуда
заведена
404-2-7/18-14

Назив понуђача

Број пондера

Ранг
листа

BTR Co. d.o.o.

95

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: Набавка УПС уређаја за потребе РФЗО, број 40422-103/18-9, додели понуђачу BTR Co. d.o.o., Карађорђева 65/f, 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 PC", број 124/12, 14/15 и 68/15).

60018.40/122
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