РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1 -10/20-Ј?б"
09 ,0(о . Х.О20. године
Јована Мариновића 2
Београд

На основу члана 109. 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. 404-1-10/20-24 од
05.06.2020. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ УСПОСТАВЉАЊА ПЛАТФОРМЕ ЗА РАЗМЕНУ ПОДАТАКА УНУТАР РФЗО, КАО И ИЗМЕЂУ
РФЗО И СПОЉНИХ КОРИСНИКА ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМА ЗА ПОДРШКУ СИНХРОНИМ И
АСИНХРОНИМ ТРАНСПОРТНИМ ПРОТОКОЛИМА ЗА ПОЗИВ ФУНКЦИЈА ПОСЛОВНИХ
АПЛИКАЦИЈА РФЗО
редни број ЈН 404-1-208/20-11

IV. Стручна оцена понуда
1.

А(05 1Т бо!иИоп5 апсЈ зеп/Јсеб сЈ.о.о.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-10/20-14
Назив понуђача: А1оз 1Т 5о1и{Јопб апс! бегујсеб сЈ.о.о.
Понуда број 12/20 од 01.06.2020. године
Понуђач је поднео понуду: самостално.

I
Ред. бр.

Назив услуге

Цена у динарима без
ПДВ-а

Цена у динарима са
ПДВ-ом

1

Услуге анализе и редизајна пословних
процеса

12.713.760,00

15.256.512,00

2

Услуге пословне анализе за потребе
имплементације СОА

28.929.300,00

34.715.160,00

3

Услугу модификације постојећих „\лге1>“
сервиса за потребе излагања на ЕСБ

80.492.127,00

96.590.552,40

4

Услугу развоја нових „мев” сервиса за
потребе излагања на ЕСБ

84.729.515,00

101.675.418,00

5

Услугу развоја и излагања „мев11сервиса
за потребе интеграције са спољним
сарадницима

104.386.000,00

125.263.200,00

311.250.702,00

373.500.842,40

УКУПНО:

I!
Ред.бр

Назив

1

2
Софтвер за
интеграцију
апликација
Наменски
интеграциони
„зесигКу
да1е\л/ау
аррПапсе"
урађај

1

2

Копичина

Јединична
цена у
динарима без
ПДВ-а

Јединична
цена у
динарима са
ПДВ-ом

Укупна цена у
динарима без
ПДВ-а

Укупна цена у
динарима са
ПДВ-ом

3

4

5

6

7 (4*5)

8 (4*6)

ком.

1

45.239.504,50

54.287.405,40

53.980.900,00

64.777.080,00

ком.

2

20.626.890,00

24.752.268,00

41.253.780,00

49.504.536,00

УКУПНО:

95.234.680,00

114.281.616,00

Јединица
мере

УКУПНО без ПДВ-а (I + II ) 406.485.382,00 динара.
УКУПНО са ПДВ-ом (I + II ) 487.782.458,40 динара.
Стопа ПДВ-а: 20% {изражена у процентима).
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. (минимум 90 дана).

Рок плаћања рачуна за сваку фазу појединачно је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање
30 а најдуже 45 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача А1оз 1Т ЗоМЈопз апсЈ беп/јсез с1.о.о.
неприхватљива у складу са чланом 93. став 6. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15).

2.

(пГогтаКка а.<Ј.
Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-10/20-15
Назив понуђача: 1п?огта1Јка а.д.
Понуда број 7-455 од 27.05.2020. године
Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда (п^огтаИка а.<1 и Аззесо 5ЕЕ с1.о.о.

I
Назив услуге

Цена у динарима без
ПДВ-а

Цена у динарима са
ПДВ-ом

1

Услуге анализе и редизајна пословних
процеса

17.025.115,00

20.430.138,00

2

Услуге пословне анализе за потребе
имплементације СОА

26.314.501,00

31.577.401,20

3

Услугу модификације постојећих „етећ"
сервиса за потребе излагања на ЕСБ

79.064.498,00

94.877.397,60

4

Услугу развоја нових „мев” сервиса за
потребе излагања на ЕСБ

88.439.492,00

106.127.390,40

5

Услугу развоја и излагања „\л/еђ"
сервиса за потребе интеграције са
спољним сарадницима

104.139.917,00

124.959.500,40

314.976.523,00

377.971.827,60

Ред. 6р.

УКУПНО:

II
Ред.бр

Назив

1

2
Софтвер за
интеграцију
апликација
Наменски
интеграциони
„зесигКу
даЈемау
аррНапсе"
урађај

1

2

Количина

Јединична
цена у
динарима без
ПДВ-а

Јединична
цена у
динарима са
ПДВ-ом

Укупна цена у
динарима без
ПДВ-а

Укупна цена у
динарима са
ПДВ-ом

3

4

5

6

7 (4*5)

8 (4*6)

ком.

1

45.239.504,50

54.287.405,40

65.739.499,00

78.887.398,80

ком.

2

12.427.120,00

14.912.544,00

24.854.240,00

29.825.088,00

УКУПНО:

90.593.739,00

108.712.486,80

Јединица
мере

УКУПНО без ПДВ-а (I + I I ) 405.570.262,00 динара.
УКУПНО са ПДВ-ом (I + I I ) 486.684.314,40 динара.
Стопа ПДВ-а: 20% (изражена у процентима).
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Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. (минимум 90 дана).
Рок плаћања рачуна за сваку фазу појединачно је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање
30 а најдуже 45 дана).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача ^ о гта ђ ка а.с1. као представника понуђача у
заједничкој понуди: ^огтаИ ка а.сЈ. и Аббесо бЕЕ с1.о.о. нелрихватљива у складу са чланом 93. став 6.
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

V. Одбијене понуде

Редни
број
понуде

1

2

Назив
понуђача

А105 1Т
бо1и1Јопб
апс! бегујсез
(Ј.О.О.

Заједничка
понуда:
1.
1п?огтаНка

Разлози за одбијање понуде
Наручилац је дана 03.06.2020. године упутио понуђачу А1оз
1Т бо!и{Јопз апс! зегујсез с!.о.о. Захтев за исправку
рачунских грешака 08/3 број 404-1-10/20-20. Рачунске
грешке начињене су:
- у колони „укупна цена у динарима без ПДВ-а“
наведена је цена у износу од 53.980.900,00 динара
а рачунски исправна цена износи 45.239.504,50
динара,
- у колони „укупна цена у динарима са ПДВ-ом"
наведена је цена у износу од 64.777.080,00 динара
а рачунски исправна цена износи 54.287.405,40
динара,
наведена је укупна цена за обе ставке у износу од
95.234.680.00 динара без ПДВ-а а рачунски
исправна цена износи 86.493.284,50 динара без
ПДВ-а,
наведена је укупна цена за обе ставке у износу од
114.281.616.00 динара са ПДВ-ом а рачунски
исправна цена износи 103.791.941,00 динара без
ПДВ-а.
Рачунске грешке начињене су и у укупној цени за
табелу 1 и 2 тако што је:
наведена укупна цена без ПДВ-а (1+И) у износу од
406.485.382.00 динара а рачунски исправна цена
износи 397.743.986,00 динара,
наведена је укупна цена са ПДВ-ом (Ж1) у износу
од 487.782.458,40 динара а рачунски исправна
цена износи 477.292.783,40 динара.
Понуђач А1о5 1Т бо1иИоп5 апсЈ беп/јсеб с!.о.о. је дана
04.06.2020. године доставио Одговор на захтев за
сагласност за исправку рачунских грешака, заведен под
бројем 404-1-10/20-23, у ком је навео да није сагласан са
исправком рачунских грешака.
Имајући у виду наведено, понуда се одбија у
складу са чланом 93. став 6. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац је дана 03.06.2020. године упутио понуђачу
(пЈогтађка а.<1 као представнику понуђача у заједничкој
понуди: 1пЈогта{Јка а.с1. и Аззесо 5ЕЕ сЈ.о.о. Захтев за
исправку рачунских грешака 08/3 број 404-1-10/20-18.
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Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)

406.485.382,00

405.570.262,00

а.сј. и
2. Аззесо
5ЕЕ сЈ.о.о.

Рачунске грешке начињене су:
у колони „укупна цена у динарима без Г1ДВ-а“
наведена је цена у износу од 65.739.499,00 динара
а рачунски исправна цена износи 45.239.504,50
динара,
у колони „укупна цена у динарима са ПДВ-ом“
наведена је цена у износу од 78.887.398,80 динара
а рачунски исправна цена износи 54.287.405,40
динара,
наведена је укупна цена за обе ставке у износу од
90.593.739.00 динара без ПДВ-а а рачунски
исправна цена износи 70.093.744,50 динара без
ПДВ-а,
наведена је укупна цена за обе ставке у износу од
108.712.486,80 динара са ПДВ-ом а рачунски
исправна цена износи 84.112.493,40 динара без
ПДВ-а.
Рачунске грешке начињене су и у укупној цени за
табелу 1 и 2 тако што је:
наведена укупна цена без ПДВ-а (1+Н) у износу од
405.570.262.00 динара а рачунски исправна цена
износи 385.070.267,50 динара,
наведена укупна цена са ПДВ-ом (1+П) у износу од
486.684.314,40 динара а рачунски исправна цена
износи 462.084.321,00 динар.
Понуђач 1п^огта1Јка а.<1 као представник понуђача
у заједничкој понуди: ^ о гта К ка а.с1. и Аззесо 5ЕЕ сЈ.о.о је
дана 03.06.2020. године доставио Одговор на захтев за
сагласност за исправку рачунских грешака, број 7-455/31,
заведен под бројем 404-1-10/20-22, у ком је навео да није
сагласан са исправком рачунских грешака,
Имајући у виду наведено, понуда се одбија у
складу са чланом 93. став 6. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Најнижа понуђена цена.

VII. Разлози за обуотаву поступка
Поступак јавне набавке: Услуга успостављања платформе за размену података унутар РФЗО,
као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за подршку синхроним и асинхроним
транспортним протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО, ЈН број 404-1-208/20-11,
обуставља се будући да су обе пристигле понуде оцењене као неприхватљиве те нису испуњени
услови за доделу уговора.

VIII. 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.
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IX. Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предлаже да
се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке: Услуга успостављања платформе за размену
података унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за подршку
синхроним и асинхроним транспортним протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО,
број 404-1-208/20-11, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора из
разлога наведених у одељку VII. ове Одлуке.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
одлуку као у диспозитиву.

X. 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).

59020.57/11
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