
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/5 број: 404-1-46/20-^0
л70  . №  . - ‘ с  . године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

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), Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-46/20-9 од 
28.12.2020. године в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци: Имплементација система за откривање превара у 
интерним и екстерним пословним процесима РФЗО, број 404-1-208/20-48, понуђачу:

11п1сот-Те1есот сј.о.о, Омладинских бригада 90 в, Нови Београд, као носиоцу посла у 
заЈедничкој понуди: 1)тсот-Те1есот сЈ.о.о, ЗОА д.о.о и 5А1Л/101- 3\/ЕТО\/АМЈЕ д.о.о.

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2. Београд

3. Интернет страница наручиоца: уу\лллмаупепаћауке гГго г$

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. Подаци о јавно ј набавци

1. Врста предмета јавне набавке. услуга.

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

Предмет јавне набавке: Имплементација система за откривање превара у интерним и 
екстерним пословним процесима РФЗО.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 354.000.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: 72262000- Услуге израде софтвера, 48620000-

Оперативни системи, 72210000- Услуге програмирања софтверских пакет програма,

72266000- Услуге консултовања у вези са софтвером.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-208/20-48.

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б Назив понуђача Адреса

1.

Заједничка понуда:
1. (ЈпЈсот-Те1есот с) о.о.
2. ЗО Ад.о.о
3. ЗА1Л/101_ ЗУЕТСЛ/АМЈЕ 

Д.о.о

1. Омладинских бригада 
90 в, Нови Београд

2. Аутопут за Загреб бр.18, 
Земун

3. Димичева улица бр.9, 
Љубљана

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).



IV. Стручна оцена понуда

1. 1 )тсо т-Т е 1 е со т  сЈ.о.о.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-46/20-7 
Назив понуђача: 1Јтсот-Те1есот сЈ.о.о.
Понуда број 270/2020 од 22.12.2020. године
Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда 11п1сот-Те1есот сј.о.о., 5 6 А  д.о.о и ЗА1Л/101- 

ЗУЕТОУАМЈЕ д.о.о

Ред. бр. Назив услуге Цена у динарима без 
ПДВ-а

Цена у динарима са 
ПДВ-ом

Имплементација система за откривање превара у интерним и екстерним пословним процесима
РФЗО

1 Анализа (фаза 1) 85.066.500,00 102.079.800,00

2 Имплементација (фаза 2) 80.766.750,00 96.920.100,00

3 Тестирање и обука (фаза 3) 80.366.750,00 96.440.100,00

4 Пуштање у продукцију (фаза 4) 106.654.000,00 127.984.800,00

УКУПНА ЦЕНА УСЛУГЕ: 352.854.000,00 423.424.800,00

Стопа ПДВ-а: 20% (изражена у процентима).

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. (минимум 90 дана).

Гарантни рокје  12 месеци од дана пуштања система у продукцију (најмање 12 месеци).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача 1Јтсот-Те1есот (ј.о.о. као носиоца посла у 
заједничкој понуди: 11тсот-Те1есот (Ј.о.о, ЗСА д.о.о и 5А1Л/101. ЗУЕТОУАМЈЕ д.о.о. 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

Најнижа понуђена цена.

Рангирање није извршено будући да је у року за подношење понуда пристигла само једна
понуда.

4



VII. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је 
да се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку: Имплементација система за откривање 
превара у интерним и екстерним пословним процесима РФЗО, број 404-1-208/20-48 и уговор додели 
понуђачу 11п1сот-Те1есот сј.о.о, Омладинских бригада 90 в, Нови Београд, као носиоцу посла у 
заједничкој понуди: 1Јтсот-Те1есот <±о.о, 5 0 А  д.о.о и 5А1Л/101. 5\/ЕТО\/АМЈЕ д.о.о.

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 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).

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
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