
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-16/19-32 
£/J_._£čf.2019. године 
Јована Мариновића 2 
Б е о r р а д

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 08/3 бр. 404-2-16/19-31 
од 29.07.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У
о

ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТАБЛИ СА НАТПИСОМ РФЗО ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

РФЗО
редни број ЈНМВ 404-22-228/19-17
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку услуге израде табли са натписом РФЗО за 
потребе организационих јединица РФЗО, ЈНМВ број: 404-22-228/19-17, са следећим понуђачем:

- „Izdavačko preduzeće: Epoha" d.o.o., ул. Бакионица б.б., 31210 Пожега.

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о каручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www javnenabavke.rfzo.rs

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: услуге.

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:

Предмет јавне набавке: Услуга израде табли са натписом РФЗО за потребе организационих 
јединица РФЗО

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 3.000.000,00 динара

Назив и ознака из општег речника набавке: 79820000 - Услуге састављања, 44423460 - Плочице 
са адресом

3. Редни број јавне набавке: 404-22-228/19-17

4. Врста поступка јавне набавке: јавне набавке мале вредности.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б, Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1 Slovo d.o.o. ул. Булевар Војводе Мишића бр. 
17/5, 11000 Београд

17.07.2019.
године 15:20

2 Rexy d.o.o. ул. Рајачка бр. 25, Београд 18.07.2019.
године 09:03

3 Izdavačko preduzeće: Epoha d.o.o. ул. Бакионица б.б., 31210 Пожега 18.07.2019.
године 09:45

4 SZTKR Sistem CD ул. Булевар Краља Александра бр. 
124, Београд

22.07.2019.
године 09:13

Укулан број поднетих понуда: 4 (четири).
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IV. Стручна оцена понуда

1. „Slovo" d.o.o

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-16/19-19 
Назив понуђача: „Slovo" d.o.o 
Понуда број 177 од 17.07.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ред.
Бр. Назив добра јед. мере Коли

чина Јед. цена без ПДВ-а Укупно без ПДВ-а

1
Израда табли са 

натписом РФЗО са и 
монтажом- A3 (297mm X 

420mm)
ком 141 12.900,00 1.818 900,00

2

Израда табли са 
натписом РФЗО са 

монтажом и 
демонтажом- A3 (297mm 

X 420mm)

ком 99 13.900,00 1.376.100,00

3

Израда табли са 
натписом РФЗО са 

монтажом и 
демонтажом- (1950mm X 

635 mm)

ком 1 10.000,00 10.000,00

Укупно без ПДВ-а 3.205.000,00

Рок извршења услуге је 120 дана (не може бити дужи од 120 дана закључења уговора).

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (рок важења понуде не може бити краћи од 
90 дана).
Рок плаћања 30 дана (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) од дана издавања рачуна.

Гарантни рок 2 године (минимум 2 године) од дана потписивања записника о квалитативној контроли.

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија је констатовала да је дана 23.07.2019. године упутила Захтев, 08/3 број 404-2-16/19- 

36, за сагласност за исправку рачунских грешкака у складу са чланом 93. став 4 ЗЈН. Понуђач је дана
24.07.2019. године доставио Сагласност за исправку рачунских грешака, заведена под 08/3 бројем 
404-2-16/19-27.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Slovo d.o.o. неприхватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона ојавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

2. „Rexy“ d.o.o

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда/пријава заведена: 404-2-16/19-20 
Назив понуђача: „Rexy" d.o.o.
Понуда број 17-07/2019 од 17.07.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ред.
Бр.

Назив добра Јед
мере

Коли
чина Јед. цена без ПДВ-а Укупно без ПДВ-а

1
Израда табли са натписом 
РФЗО са и монтажом- A3 

(297mmX420mm)
ком 141 11.500,00 1.621.500,00
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2
Израда табли са натписом 

РФЗО са монтажом и 
демонтажом- A3 (297mm 

X 420mm)
ком 99 12.591,00 1.246.509,00

3
Израда табли са натписом 

РФЗО са монтажом и 
демонтажом- (1950mm X 

635 mm)
ком 1 34.160,00 34.160,00

Укупно без ПДВ-а 2.902.169,00

Рок извршења услуге је 120 дана (не може бити дужи од 120 дана закључења уговора).

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (рок важења понуде не може бити краћи од 
90 дана).

Рок плаћања 30 дана (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) од дана издавања рачуна.

Гарантни рок 2 године (минимум 2 године) од дана потписивања записника о квалитативној контроли.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача ,,Rexy" d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

3. „Izdavačko preduzeće: Epoha“ d.o.o.

Редни број понуде:3
Број под којим је понуда/пријава заведена: 404-2-16/19-21 
Назив понуђача: „Izdavačko preduzeće: Epoha1' d.o.o 
Понуда број 325 од 17.07.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ред.
Бр.

Назив добра Јед мере Коли
чина Јед. цена без ПДВ-а Укупно без ПДВ-а

1
Израда табли са 

натписом РФЗО са 
и монтажом- A3 

(297mm X 420mm)
ком 141 9.989,00 1.408.449,00

2

Израда табли са 
натписом РФЗО са 

монтажом и 
демонтажом- A3 

(297mm X 420mm)

ком 99 9.989,00 988.911,00

3

Израда табли са 
натписом РФЗО са 

монтажом и 
демонтажом- 

(1950mm X 635 mm)

ком 1 101.546,00 101.546,00

Укупно без ПДВ-а 2.498.906,00

Рок извршења услуге је 120 дана (не може бити дужи од 120 дана закључења уговора).
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (рок важења понуде не може бити краћи од 
90 дана).
Рок плаћања 30 дана (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) од дана издавања рачуна.

Гарантни рок 2 године (минимум 2 године) од дана потписивања записника о квалитативној контроли.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је дана 24.07.2019. године упутила Захтев, 08/3 број 404-2-16/19- 
28, за сагласност за исправку рачунских грешкака у складу са чланом 93. став 4 ЗЈН. Понуђач је дана
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24.07,2019, године доставио Сагласност за исправку рачунских грешака, заведена под 08/3 бројем 
404-2-16/19-28.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „IzdavaČko preduzeće: Epoha" d.o.o. 
прихватљива y смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

4. „SZTKR Sistem CD“

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда/пријава заведена: 404-2-16/19-22 
Назив понуђача: „SZTKR Sistem CD“
Понуда број 325 од 17.07.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ред.
Бр. Назив добра Јед мере Коли

чина Јед. цена без ПДВ-а Укупно без ПДВ-а

1
Израда табли са 

натписом РФЗО са и 
монтажом- A3 (297mm X 

420mm)
ком 141 11.395,00

1.606.695,00

2

Израда табли са 
натписом РФЗО са 

монтажом и 
демонтажом- A3 (297mm 

X 420mm)

ком 99 11.495,00 1.138.005,00

3

Израда табли са 
натписом РФЗО са 

монтажом и 
демонтажом- (1950mm X 

635 mm)

ком 1 15.100,00 15 100,00

Укупно без ПДВ-а 2.759.800,00

Рок извршења услуге је 120 дана (не може бити дужи од 120 дана закључења уговора).

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (рок важења понуде не може бити краћи од 
90 дана).
Рок плаћања 30 дана (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) од дана издавања рачуна.
Гарантни рок 2 године (минимум 2 године) од дана потписивања записника о квалитативној контроли.

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „SZTKR Sistem CD“ лрихватљива у смислу 

члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC'1 бр. 124/12, 14/15 и 
68/15).

V. Одбијене понуде

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача Разлог за одбијање понуде

404-2-16/19-19 Slovo d.o.o.

Понуда број 177 од 17.07.2019. године 
оцењена је као неприхватљива будући да 
укупна понуђена цена прелази износ 
процењене вредности јавне набавке одређен 
од стране Наручиоца (процењена вредност -  
3.000.000,00 динара без ПДВ-а).

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.
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Раиг листа:

Број под којим је понуда 
заведена Назив понуђача Укупно понуђена цена без 

ПДВ-а Рангирање

404-2-16/19-21 „Izdavačko preduzeće: 
Epoha'' d.o.o. 2.498.906,00 1

404-2-19/19-22 „SZTKR Sistem CD" 2.759.800,00 2

404-2-16/19-20 „Rexy" d.o.o. 2.902.169,00 3

VII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.

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 услуге израде табли са 
натписом РФЗО за потребе организационих јединица РФЗО, јн. бр. 404-22-228/19-17, и оквирни 
споразум закључи са следећим понуђачем:

„Izdavačko preduzeće: Epoha“ đ.o.o., ул. Бакионица б.б., 31210 Пожега, будући да је 
понуђач испунио све услове т конкурсне документације те је понуда прихватљива.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

Проф. др Сања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

IX. 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).

59019.76/47
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