РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-95/19-10
ЛЈ.ОЈ^- 2020.
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" број 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013 и 23/15) и Извештаја о стручној
оцени понуда број 404-1-95/19-9 од 14.02.2020, в.д. директора Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси

ОДЛ УКУ
О ДОДЕЛИУГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
У ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ ФИЛИЈАЛЕ СМЕДЕРЕВО

РЕДНИ БРОЈ ЈН: ЈН 404-1-201/19-99
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Диспозитив одпуке

Додељује се уговор у поступку јавне набавке Услуге одржавања термотехничких инсталација у
пословном објекту Филијале Смедерево, ЈН број 404-1-201/19-99, понуђачу МЕ13НА1ЈРТ сЈ.о.о.
Веодгас!, Омладинских бригада 88, 11070 Београд, МБ 20080639, ПИБ 104041273.

Образложење
I Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање.
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд.
Интернет страница наручиоца: у л м у у . г ј т о .г з .
Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање.
Републички фонд за здравствено осигурање закључује уговор о јавној набавци.

II. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: услуге
Предмет јавне набавке: Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту
Филијале Смедерево.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправке.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 120.000,00 динара.
Редни број јавне набавке: 404-1-201/19-99.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

III. Основни подаци о понуђачима:
р.бр.

Назив понуђача

1.

\Л/Е15НА11РТ сЈ.о.о. ВеодгасЈ

Адреса
Омладинских бригада 88 11070 Београд

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
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IV. Стручна оцена понуда:
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена из понуде и евентуални други подаци о понуди:

1

4.1 Број под којим је понуда заведена: 404-1-95/19-6
Назив понуђача: \Л/Е13НА11РТ сЈ.о.о. Веодгас!. Понуђач је понуду поднео самостално. Понуда број 20-011-000179 од 13.02.2020.

Понуђена цена без ПДВ-а у динарима
Јединична цена
Укупно цена
један преглед/сервис
за два прегледа/сервиса
2
3

ОПИС УСЛУГЕ
1
Одржавање горионика \Л/еЈбћаир1 \Л/1_ 402-А за котао УЈебзтап према захтевима
наведеним у Техничкој спецификацији

32.091,500

64.183,00

Износ ПДВ-а у % - 20%
Рок плаћања:

30 дана од дана издавања исправног рачуна (минимално 15, максимално 30 дана).

Рок важења понуде:

60 дана од дана отварања (мин. 60 дана).

Рок одзива на хитну интервенцију:

истог дана максимално 2 сата од пријема захтева Наручиоца.

Гарантни рок на извршену услугу:

6 месеци рачунајући од дана извршења сваке појединачне услуге (минимално 6 месеци).

Гарантни рок за уграђене резервне делове:

у скпаду са посебним прописом или гаранцијом произвођача.

ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ:
ОВЕРЕНИ ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА.
Цене у Ценовнику морају бити изражене у динарима без ПДВ-а (максимум две децимале) и исте остају непромењене за све време важења уговора.
Понуђач обезбеђује стручно сервисно особље, њихова цена обухваћена је понуђеном ценом.
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У даљем току поступка прегледа понуде Понуђача \Л/Е15НА1ЈРТ сЈ.о.о. ВеодгасЈ Комисија је
извршила увид у достављену документацију и констатовала да је у Понуди достављена
следећа документација:
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за јавну набавку (Образац 4 и 4.1),
Попуњен, печатиран и потписан Образац Подаци о понуђачу (Образац 1),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 6),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН
(Образац 7),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН
(Образац 7.1),
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора,
Оверени ценовник резервних делова,
Изјаву Понуђача \Л/Е13НА1ЈРТ <±о.о. Веодгас! (на сопственом меморандуму), да је
уписан у Регистар привредних субјеката (АПР) и у Регистар понуђача, са наведеним
линком на ком су ти подаци доступни,
Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача (АПР),
Извод о регистрацији привредног субјекта (АПР),
Изјаву произвођача \Л/Е15НА1ЈРТ (на сопственом меморандуму), да је понуђач
\Л/Е13НА1)РТ <±о.о. Веодгас! овлашћени сервисер производа \Л/еЈ5Наир* и да су
овлашћени стручни сервисери обучени у матичној фабрици (са овереним преводом
на српски језик).
Комисија је затим констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија је даље констатовала да у поступку отварања понуда нису уочени недостаци у
понуди.
Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно
привредно друштво и да је уписан у Регистар понуђача.
У даљем поступку прегледа понуде Понуђача \Л/Е13НА1ЈРТ сЈ.о.о. ВеодгасЈ Комисија је вршила
проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и утврдила да
исти није начинио рачунске грешке.
Комисија је затим констатовала да је Понуда Понуђача \Л/Е15НА1ЈРТ сЈ.о.о. ВеодгасЈ, број 20011-000176 од 13.02.2020, примљена код Наручиоца под бројем 404-1-95/19-6, од 14.02.2020:
благовремена - примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за
подношење понуда, број 404-1-95/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца, дана 30.01.2020;
одговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) - потпуно испуњава све техничке
спецификације;
прихватљива у погледу понуђене цене.
Имајући у виду све наведено, Комисија је констатовала да је у предметном поступку
прибављена 1 (једна) понуда која је благовремена, одговарајућа и прихватљива у погледу
понуђене цене, и то Понуђача \Л/Е15НА11РТ сЈ.о.о. ВеодгасЈ који је доставио све доказе о
испуњености услова захтеваних Конкурсном документацијом.

V. Одбијене понуде
Комисија је констатовала да у поступку предметне јавне набавке није било понуда које су
оцењене као неприхватљиве и услед тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Комисија је констатовала да је Конкурном документацијом у предметном поступку одређен
критеријум НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом предвиђено је
да ће Наручилац уговор доделити понуђачу који је понудио I ДУЖИ ГАРАНТНИ РОК
(минимално 6 месеци за сваку појединачно извршену услугу), затим II ДУЖИ РОК ПЛАЋАЊА
(минимално 15 дана, максимално 30 дана).
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Уколико и након примене резервних критеријума две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену, исти гарантни рок и рок плаћања, предвиђено је да ће Наручилац уговор
доделити жребањем.
Комисија је затим извршила Рангирање прихватљивих понуда
Укупна понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача
64.183,00
МЕ15НА11РТ сЈ.о.о. ВеодгасЈ

Рангирање
1

VII. Трошкови припремања понуде
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 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.
Комисија је констатовала да Понуђач МЕ15НА11РТ сЈ.о.о. Веодгас! није исказао трошкове
припремања понуде.
VIII. Предпог комисије
Како је Комисија утврдила да је наведени Понуђач испунио услове за учешће у поступку јавне
набавке, и то увидом у доказе достављене уз Понуду (Понуђач је доставио све доказе
прописане Конкурсном документацијом) и увидом у јавно доступне податке, од истог није било
захтевано достављање доказа, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је
да се донесе Одлука о додели уговора у јавној набавци Услуге одржавања термотехничких
инсталација у пословном објекту Филијале Смедерево, ЈН број 404-1-201/19-99, и уговор
закључи са Понуђачем \Л/Е15НАЏРТ <±о.о. ВеодгасЈ, Омладинских бригада 88, 11070
Београд, МБ 20080639, ПИБ 104041273.
Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Комисија је у посебној напомени навела да уговор о набавци предметне услуге за претходни
период од 12 месеци важи до 28.02.2020. и да Наручилац може да закључи уговор о јавној
набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна
понуда (члан 112. став 2. тачка 5) ЗЈН).
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
одпуку као у диспозитиву.
IX. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
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).
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