РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/5 број: 404-1-57/20-10

ЈЈ-ЗРР 2020—2020
Јована Мариновића 2
Бе оград

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 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда
број 404 1 57/20 9 од 09.09.2020, в.д. дирекгора Републичког фонда за здравствено осигурање
доноси

ОДЛУКУ
О
ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
НАБАВКА И МОНТАЖА ВЕРТИКАЛНЕ ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
у Филијали Ужице, Испостави Раковица и Испостави Нови Београд,
НАБАВКА И МОНТАЖА КОСЕ ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
у Испостави Чукарица,
НАБАВКА И МОНТАЖА КОСЕ РАМПЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
у Испостави Савски венац и Испостави Звездара

ЈН: 404-1-321/20-55
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор у поступку јавне набавке Вертикалних подизних платформи, косе подизне
платформе и косих рампи за особе са инвалидитетом за потребе организационих јединица
РФЗО, број ЈН 404-1-321/20-55, за Партију 1 - Набавка и монтажа вертикалне подизне
платформе за особе са инвалидитетом у Испостави Раковица, Партију 2 - Набавка и монтажа
вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом и реконструкција главног улаза у
Испостави Нови Београд, Партију 3 - Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за
особе са инвалидитетом у Филијали Ужице, Партију 4 - Набавка и монтажа косе подизне
платформе за особе са инвалидитетом и реконструкција главног улаза у Испостави Чукарица,
Партију 5 - Набавка и монтажа косе рампе за особе са инвалидитетом у Испостави Савски
венац и Партију 6 - Набавка и монтажа косе рампе за особе са инвалидитетом у Испостави
Звездара, ПД ОРТОПЕДИЈА - НОВИ ЖИВОТ ДОО, ул. Устаничка 234А, Београд, МБ
07892993, ПИБ 100025109, са Подизвођачем В.Г*Ј. АШР1-А5Т РОО, ул. Слогина 19, Београд,
МБ 17403249, ПИБ 102075225.

Образложење
I Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање.
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд.
Интернет страница наручиоца: ууут.гГго.га.
Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање.
Републички фонд за здравствено осигурање закључује уговор о јавној набавци за сваку
Партиију посебно.

II. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: Радови
Предмет јавне набавке: Набавка вертикалних подизних платформи, косе подизне платформе и
косих рампи за особе са инвалидитетом за потребе организационих јединица РФЗО.
Назив и ознака из општег речника набавке:
Грађевински радови - 45000000, Адаптација зграда - 45262700, Радови на реконструкцији 45454000
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 7.010.000,00 динара.
Процењена вредност по партијама:
Број
Партије

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Процењена
вредност без ПДВ

Назив Партије
Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом
у Испостави Раковица
Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом и
реконструкција главног улаза у Испостави Нови Београд
Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом
у Филијали Ужице
Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом и
реконструкција главног улаза у Испостави Чукарица
Набавка и монтажа косе рампе за особе са инвалидитетом у Испостави Савски венац
Набавка и монтажа косе рампе за особе са инвалидитетом у Испостави Звездара
Укупно:
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2.200.000,00
1.800.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
350.000,00
60.000,00

7.010.000,00

Редни број јавие набавке: 404-1-321/20-55.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Понуда за Партију

1.

Понуда са подизвоћачем
ОРТОПЕДИЈА НОВИ ЖИВОТ ДОО
са подизвођачем В1Ч. А1ирЕа8( с!.о.о, Београд, Слогина 19

Устаничка 234 А
11050 Београд

П 1, 2, 3, 4, 5, 6

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна);
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IV. Стручна оцена понуда:
4. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена из понуде и евентуални други подаци о понуди:
4.1 Број под којим је понуда заведена: 404-1-57/20-7. Назив понуђача: ОРТОПЕДИЈА НОВИ ЖИВОТ ДОО.
Понуђач је поднео понуду: СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ВМ. А1ир1аз1 д.о.о, Београд
Понуда за Партију 1, 2, 3, 4, 5 и 6: од 07.09.2020.

1

ПАРТИЈА 1
Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом
у Испостави Раковица
ОБЈЕКАТ: РФЗО Испостава Раковица, Богдана Жерајића 24, Раковица; Београд ЛОКАЦИЈА: КП 1299 КО Стара Раковица
Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Позиција

1

Опис радова
Набавка и уградња вертикално-подизне платформе која се уграђује у холу приземља између зида и
степеништа.
Вертикално-подизна платформа мора омогућавати испуњавање следећих услова, односно имати:
носивост 300 кд, брзина до 0,15 т/б, погон електромотор, минималне снаге 2,2 К\л/, напајање
230 V, пренос помоћу навојног вретена, 2 прилаза са супротних страна,
нагазну површину платформе величине минимум 1000 х 1100 т т израђена од неклизајућег
материјала, максимална димензија платформе са окном 1135 х 1600 т т ,
прилазна врата 900 х 2000 т т , ручна, обртна једнокрилна, обрада врата: алуминијум + панели
од стакла,
возно окно: конструкција ирађена од алуминијумских профила, обложена стаклом (мин. 2
стране) и алуминијумом, максимална висина возног окна 2500 т т , изнад горње границе,
без јаме висина дизања 3700 т т . Платформа мора да има сигурносне елементе: тастер СТОП
у кабини, сигурносно дно као заштиту од повређивања особа испод платформе.
Погонска јединица је електромотор снаге 2,2 Кш или више, напајање је 3 х 380 У/6ОИг. Брзина кретања
до 0,15 т / 2. Носивост до 400 кд. Механичко спуштање у случају нестанка струје. Плато платформе 1100
х 1400 т т . Димензије врата платформе мин. 900ћ1100 т т . Димензије прилазних врата у горњој
станици мин. 900ћ1100 т т . Руковање платформом је на самој платформи и преко две позивне станице
које се постављају на почетној и крајњој станици платформе. Платформа је заштићена
пластифицирањем у боји ГСА1_ 7040. Платформа треба да задовољава Европске директиве за машине
2006/42/ЕС и да испуњава домаћи стандард 8ГСР5 ЕИ 81-41:2011.
Платформа треба да буде опремљена следећим безбедносним елементима:
кретање без наглих трзаја,
сигурносно дно ако се препрека налази испод платформе,
тастер СТОП на платформи.
Уз платформу треба да се достави Пројекат изведеног стања у два примерка и сертификат о
усаглашености са стандардом ЕМ 81-41:2011 и Упутство за употребу на српском језику. Обрачун по
комаду.
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Јед.
мере

Количина

Јединична
цена без ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

пдв

2

3

4

5 (4x3)

6

ком.

1.00

2.198.200,00

2.198.200,00

У%

10

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда (минимално 60 дана)
Рок плаћања 30 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 15 дана, макс. 30 дана)
Гарантни рок 2 године од дана примопредаје изведених радова (минимално 2 године)
Рок за извођење радова 30 дана од дана увођења у посао (максимално 30 дана, по Партији)

У цену су укључени сви трошкови извођача (претходни и припремни радови, рад, матријал, опрема која се уграђује, добара и услуге неопходне за
извршење предмета набавке, осигурање градилишта и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).
За извођење уговорених радова Извођач обезбеђује непосредне стручне извршиоце и опрему за рад. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

ПАРТИЈА 2
Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом и реконструкција главног улаза
у Испостави Нови Београд
ОБЈЕКАТ: РФЗО Испостава Нови Београд, Булевар Маршала Толбухина 42, Београд ЛОКАЦИЈА: КП 334/1 КО Нови Београд
А. ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
1. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ

Јед.
мере

Опис радова

Позиција

Кол.

Јединична
цена без ПДВ

1
1.1

Прикупљање/одвоз шута по завршетку радова.

Укупна цена
без ПДВ
5 (4x3)

пдв

У%
6

пауш.

1.00

12.000,00

12.000,00

20

2. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
2.1

Демонтажа преграде са улазним вратима. Демонтирану преграду склопити, утоварити на
камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.

ком.

1.00

16.000,00

16.000,00

20

2.2

Демонтажа преграде са ветробранским вратима. Демонтирану преграду склопити, утоварити
на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.

ком.

1.00

16.000,00

16.000,00

20

0,76

9.500,00

7.220,00

20

2.3

Рушење дела ограде од бетона и дела ивичњака на тротоару на месту монтаже вертикалне
подизне платформе. После рушења вертикалне ивице ограде обрадити и изравнати. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по т 2.
т2
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3. БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

3.1

3.2

Ископ земље на месту подлоге за платформу у дубини 30 с т ободом подлоге (темељ) и 20
с т унутар обода. Насути слој шљунка 20 с т . Тампонски слој шљунка насути у слојевима,
набити и фино испланирати са толеранцијом по висини + 1 с т . Обрарчун по т 2.
т2

2.62

4.000,00

10.480,00

20

т3

1.24

19.500,00

24.180,00

20

Јед.
мере

Коли
чина

Јединична
цена без ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

пдв

2

3

4

5 (4x3)

6

ком.

1.00

225.800,00

225.800,00

20

ком.

1.00

135.500,00

135.500,00

20

ком.

1.00

36.700,00

36.700,00

20

Бетонирање темеља и бетонске подлоге за подизну платформу бетоном марке МВ 20.
Бетонирање извести на тампон слоју шљунка 20 с т. тампонски слој шљунка насути у
слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини + 1 с т . бетон угрдити и
неговати по прописима. У цену улази и арматура. Обарчун по т 3.

4. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
Позициј

4.1

4.2

4.3

Опис радова

Набавка и уградња стаклене преграде са двокрилним улазним вратима од алуминијумских
профила, укупних димензија ширине 366 с т и висине 290 с т. Врата двокрилна светла мера
мин. 183 с т ширине и висина 210 с т . Врата израдити од елоксираних алуминијумских
профила, са термо прекодом, испуном са стакпом 4/12/4 и алуминијумским панелима и
системом заптивања ЕРРМ гумом. Врата треба да буду обезбеђена физичком запреком на
висини од 90 с т и означена на висини од 140 до 160 с т са знаком приступачности особа са
инвалидитетом (контрасна трака). Праг на вратима мора бити утопљен у подлогу или са врло
танком лајсном због приступа.

У%

Набавка и уградња стаклене преграде са двокрилним ветреобранским вратима од Р\/С
укупних димензија ширине 280 и висине 240 с т. Врата двокрилна светле ширине 183 с т и
висине 210 с т. Врата израдити од високоотпорног твдог шестокоморног Р\/С профила.
Преграду са вратима застаклити двоструким стаклом дебљине 4/16/4 и дихтовати трајно
еластичном ЕРРМ гумом. Испуна делова без стакла је Р\/С. Праг на вратима мора бити
утопљен у подпогу или са врло танком лајсном због приступа.
Израда и постављање једнокрилних врата димензија 80 х 205 с т од Р\/С профила у белој
боји. Поставити оков од елоксираног алуминијума. На поду поставити гумени одбојник.
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5. СУВОМОНТЖНИ РАДОВИ
Позиција

5.1

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

1

2

3

Јединична
цена без ПДВ
4

Укупна цена
без ПДВ
5 (4x3)

пдв
У%
6

Израда преградног зида дебљине 100 глт, једнострана метална подконструкција обложена
обострано двоструким гипс картонским плочама СКВ 12,5 т т , систем КМА11Р \Л/112.
Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила С\А/ 50, поставити стиропор
дебљине 50 т т и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству
произвођача. Саставе обрадити испуном К1ЧА1ЈР и бандаж тракама по упутству пројектанта.
У цену улази и радна скела. Обрачун по т 2 постављене површине.
т2

18.00

1.770,00

31.860,00

20

6. МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Позиција

6.1

Позиција

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

2

3

Јединична
цена без ПДВ
4

Бојење са глетовањем зидова полудисперзивним бојама. Пребојити и исправити тонираним
дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и дуги пут. Боја и тон у
складу са постојећом бојом просторије. Обрачун по т г обојене површине.

т 2 36.00
550,00
Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Јединична
Јед.
Кол.
Опис радова
мере
цена без ПДВ
1
.2 ;:
4 ■;
3 ,■
.

1

Набавка, испорука, пуштање у рад, пројектовање, атестирање вертикалне подизне
платформе за особе са инавлидитетом. Платформа је намењена за уградњу ван објекта.
Прилаз платфоми у доњој станици је право а излаз такође право, под углом од 180°.
Погонска јединица је електромотор снаге 2,2 К\л/ или више, напајање је 3 х 380\//60Н2. Брзина
кретања је 0,15т/з. Носивостје мин. 400 кд. Механичко спуштање у случају нестанка струје.
Плато платформе је 1100 х 1400 т т . Димензије врата платформе мин. 90М 1100 т т .
Димензије прилазних врата у горњој станици мин. 9011 1100 т т . Руковање платформом је са
командом на самој платформи и преко две позивне станице које се постављају на почетној и
крајњој станици платформе. Платформа је заштићена пластифицирањем у боји РА1_ 7040.
Висина дизања је 170 с т. Платформа треба да задовољава Европске директиве за машине
2006/42/ЕС, Европску директиву 2014/35 и 2014/30 и да испуњава домаћи стандард 5КРЗ Е^
81-41:2011.
Платформа треба да буде опремљена следећим безбедносним елементима:
кретање без наглих трзаја,
сигурносно дно ако се препрека налази испод платформе,
тастер СТОП на платформи.
Уз Платформу треба да се достави Пројекат изведеног стања у два примерка и сертификат
о усаглашености са стандардом ЕМ 81-41:2011 и Упутство за употребу на српском језику.
Обрачун по комаду.
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ком.

1.00

1.295.500,00

Укупна цена
без ПДВ
5 (4x3)

19.800,00

Укупна цена
без ПДВ
5(4x3)

1.295.500,00

пдв
У%
6

20

пдв
У%
6

10

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда (минимално 60 дана)
Рок плаћања 30 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 15 дана, макс. 30 дана)
Гарантни рок 2 године од дана примопредаје изведених радова (минимално 2 године)
Рок за извођење радова 30 дана од дана увођења у посао (максимално 30 дана, по Партији)
У цену су укључени сви трошкови извођача (претходни и припремни радови, рад, матријал, опрема која се уграђује, добара и услуге неопходне за
извршење предмета набавке, осигурање градилишта и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).
За извођење уговорених радова Извођач обезбеђује непосредне стручне извршиоце и опрему за рад. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

ПАРТИЈА 3
Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом
у Филијали Ужице
ОБЈЕКАТ: РФЗО Филијала Ужице, Курсулина 1, Ужице. ЛОКАЦИЈА: КП 4585 КО Ужице
А. ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
1. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Позиција

Јед.
мере
2

Опис радова
1

1.1
Прикупљање/одвоз шута по завршетку радова.
2. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
2.1
2.2

3

Јед. цена
без ПДВ
4

Укупна цена
без ПДВ
5 (4x3)

пдв
У%
6

1.00

6.000,00

6.000,00

20

ком.
т2

2.00
10.00

500,00
1.000,00

1.000,00
10.000,00

20
20

т2

10.00

2.600,00 |

26.000,00 [

20

т3

0.78

26.000,00 |

20.080,00 I

20

т1

4,80

350,00 |

1,680,00

20

пауш.

Рушење дела поклопних плоча бетонске ограде на месту монтаже челичног стуба вертикалне платформе.
позицијом је обухваћено рушење.
Рушење постојећег бетонског платоа на месту израде вертикалне платформе. Поз. је обухваћено рушење.

Кол.

3. БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
3.1
3.2
3.3

Израда бетонског платоа с!= 10 с т у нагибу са равнањем на прилазну ивицу постојећег платоа како би се
обезбедио приступ платформи. Поз. је обухваћена набавка и уградња арматуре и бетона. Обарчун по т 2.
Бетонирање наставка бетонске ограде на делу ослањања челичног стуба лифта, димензије 0,65 х 1,2 с т .
позицијом обухваћена израда оплате, набавка и уградња арматуре и бетона. Обарчун по т 3.
Израда холкера на делу бетонског платоа уз ивице објекта и бетонске ограде уз употребу 1зота1 Ригосге! и л и
одоварајуће. У цену улази набавка материјала са уградњом. Обрачун по т1 .
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Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Позиција

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена
без ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

.1

2

3

4

5 (4x3)

........

Набавка и уградња верт. подизне платформе за подизање особа са инвалид. прилаз платф. у доњој станици
је право а излаз такође право, под углом од од 180°. Погонска јед. је електром. снаге 2,2 Км или више, напај.
је 3 х 380\//60Нг. Брзина кретања је 0,15т/5. Носивост је мин.400 кд. Пренос помоћу навојног вретена. Механ.
спуштање у случају нестанка струје. Плато платф. је 1100 х 1400 т т . Дим. врата платф. мин. 90ћ 1100 т т .
Дим. прилазних врата у горњој станици мин. 90ћ 1100 т т . Руков. платфор. је са командом на самој платф. и
преко две позивне станице које се постављају на почетној и крајњој станици платф. Платф. је заштићена
пластиф. у боји Р?А!_ 7040. Висина дизања је 170 с т . Платф. треба да задовољава Евр. директиве за машине
2006/42/ЕС и да испуњава домаћи стандард 5КР5 ЕМ 81-41:2011 који се доказује сертифик. о усаглашености
по уградњи платформе. Платформа треба да буде опремљена следећим безбедносним елементима:
кретање без наглих трзаја,
сигурносно дно ако се препрека налази испод платформе,
тастер СТОП на платформи.
Уз Платф. треба да се достави Пројекат изведеног стања у два примерка и сертиф. о усаглаш. са станд. ЕИ
81-41:2011 и Упутством за употребу на српском језику. Обрачун по комаду.

ком.

1.00

1.235.000,00

пдв
У%
6

1.235.000,00

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања лонуда (минимално 60 дана)
Рок ллаћања 30 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 15 дана, макс. 30 дана)
Гарантни рок 2 године од дана примопредаје изведених радова (минимапно 2 године)
Рок за извођење радова 30 дана од дана увођења у посао (максимално 30 дана, по Партији)

У цену су укључени сви трошкови извођача (претходни и припремни радови, рад, матријал, опрема која се уграђује, добара и услуге неопходне за
извршење предмета набавке, осигурање градилишта и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).
За извођење уговорених радова Извођач обезбеђује непосредне стручне извршиоце и опрему за рад. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
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ПАРТИЈА4
Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитеом и реконструкција главног улаза
у Испостави Чукарица
ОБЈЕКАТ: РФЗО Испостава Чукарица, Шумадијски трг 2, Београд Ј10КАЦИЈА: КП 10041/246 и 10041/247 КО Чукарица
А. ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
1. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Позиција

.

1.1

Јед.
мере
2

Опис радова
1

. . . . .

Прикупљање/одвоз шута по завршетку радова. Завршно чишћење/прање објекта.

Кол.
3

Јед. цена
без ПДВ
4

Укупна цена
без ПДВ
5 (4x3)

пдв
У%
6

пауш.

1.00

12.000,00

12.000,00

20

2. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
2.1

Демонтажа стакпене преграде са улазним вратима. Демонтирану преграду склопити, утоварити на камион и
одвести на депонију коју одреди инвеститор.

пауш.

1.00

16.000,00

16.000,00

20

2.2

Демонтажа стаклене преграде на унутрашњој страни врата. Демонтирану преграду склопити, утоварити на
камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.

пауш.

1.00

16.000,00

16.000,00

20

пауш.

1.00

192.400,00

192.400,00

20

пауш.

1.00

155.800,00

155.800,00

20

пауш.

1.00

20.000,00

20.000,00

20

3. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА

3.1

3.2

Набавка и уградња фасадне стаклене преграде од алумин. профила, укупне ширине 280 с т и висине 230 с т
са двокрилним улазним вратима светле ширине 183 с т, светла висина 210 с т. Преграду и врата израдити од
елоксираног алумин. са термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕРОМ гумом. Испуну урадити од
стакла 4/12/4 т т и алу сендвич панела. Врата треба да имају браву са два кључа, 3 шарке по сваком крилу,
врат, оков ЗћЈвИпа или одговарајуће. Врата треба да буду обезбеђена физичком запреком по висини 90 с т и
означена на висини 140 до 160 с т знаком приступачности особама са инвалидитетом (контрасна трака). Праг
на вратима мора бити утопљен у подлогу или са врло танком лајсном због приступа особа са инавлидитетом.
Набавка и уград. стаклене преграде (оквирне дим. 3,3 х 3,6 т ) са једним једнокрил. вратима светле ширине 90
с т и једним двокрилним вратима светле шир. 183 с т, светла вис. 210 с т на унутрашњој страни ветробрана.
Стакл. преграду и врата израдити од Р\/С са шестокомор. системом профила и ојачаног челич. нерђајућим
профилима, испуном и системом заптивања ЕРОМ гумом по ширини столарије и детаљима. Оков, брава са
два кључа, три шарке и боја врата бела. Преграду са вратима застаклити двоструким стакпом дебљине 4/16/4
и дихтовати трајно еластичном ЕРОМ гумом. Испуна делова без стакла је Р\/С материјалом. Праг на вратима
мора бити утопљен у подлогу или са врло танком лајсном због приступа особа са инавлидитетом.

4. БРАВАРСКИ РАДОВИ
4.1

Израда и монтажа склопиве рампе (дим. 1000 X 1200 т т ) на горњем подесту испред улазних врата. Рампа
треба да буде израђена од челичног ребрастог лима 6=3 т т са ивичњацима димензије 50 х 50 т т .

11/16

5. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
5.1

Израда наставка преградног зида (оквирне дим. 40x25 с т) од гипскартона на металној подконструкцији. У
састав подконструкције додати и подконструкцију за фиксирање стаклене преграде ветробрана, по задатку
произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача

пауш.

1.00

38.000,00

38.000,00

20

ком.

1.00

837.800,00

837.800,00

10

Б. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

1

Набавка и уградња косе степенишне платформе унутар објекта. Монтажа платформе је на зид. Прилаз
платформи у доњој стнициу+је под углом од 180° а излаз право, под углом од 180°. Вођење платформе по
алумин. шинама од којих је доња ширина назубљена. Погонска јединица је електромотор 24 V, снаге 0,50 Км
или више, напајање је 230 \//50-60 Иг. Платформа је опремљена батеријама које омогућавају кретање у
случају нестанка струје. Брзина кретања је 0,1 т/б. Носивост минимум 225 кд. Ниво буке приликом кретња је
мањи од 60 с№. Плато платформе 800x900 т т . Прилаз платформи преко рампица (улазно - излазне рампе)
напред, назад. Руковање платформом је са командом на спиралном каблу на самој платформи и преко две
позивне станице које се посгављају на почетној и крајњој станици платформе. Позивне станице имају везу са
платформном преко радо таласа. Платформа треба да има механизам за склапање и склопива треба да
заузима максималан Е3024 простор од 30 с т од зида. Платформа и стубови су заштићени пластифицир. у
боли РА1_ 7035. Платформа треба да задовољава Европске директиве за машине 2006/42/ЕС и да испуњава
домаћи стандард 5КР5 ЕМ 81-40:2010. Платформа треба да буде опремљена следећим безбедносним
елементима:
кретање без наглих трзаја, има два рол бара,
аутоматски СТОП при наиласку на препреку (не може да повреди друге особе које се крећу
степеницама)
сигурносно дно ако се препрека налази испод платформе,
тастер СТОП на платформи.
Уз платформу треба да се достави Пројекат изведеног стања у два примерка и сертификат о усаглашености
са стандардом ЕМ 81-40:2010 и Упутство за употребу на српском језику. Обрачун по комаду.

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда (минимално 60 дана)
Рок плаћања 30 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 15 дана, макс. 30 дана)
Гарантни рок 2 године од дана примопредаје изведених радова (минимално 2 године)
Рок за извођење радова 30 дана од дана увођења у посао (максимално 30 дана, по Партији)
У цену су укључени сви трошкови извођача (претходни и припремни радови, рад, матријал, опрема која се уграђује, добара и услуге неопходне за
извршење предмета набавке, осигурање градилишта и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).
За извођење уговорених радова Извођач обезбеђује непосредне стручне извршиоце и опрему за рад. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
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ПАРТИЈА 5
Набазка и монтажа косе рампе за особе са инвалидитетом у Испостави Савски венац
ОБЈЕКАТ: РФЗО Испостава Савски венац, Војводе Миленка 4, Београд ЛОКАЦИЈА: КП 892/4 КО Савски венац
А. ГРАЂЕВИНСКО -ЗАНАТСКИ РАДОВИ
1. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Јед.
Јед. цена
Позиција
Опис радова
Кол.
мере
без ПДВ
2
3
4
1.1

Прикупљање/одвоз шута по завршетку радова.

Укупна цена
без ПДВ
5 (4x3)

пдв

У%
6

пауш.

1.00

6.000,00

6.000,00

20

пауш.

1.00

330.000,00

330.000,00

20

пауш.

1.00

13.500,00

13.500,00

20

2. БРАВАРСКИ РАДОВИ

2.1

2.2

Набавка и монтажа челичне рампе укупне ширине 100 с т , газећа површина је широка 90 с т , са ивичњацима
са једне и друге стране димензија 5 x 5 с т. Газећа површина израђена је од челичног ребрастог лима
неклизајуће подлоге дебљине 2/3 т т са ивичњаком висине 50 т т и ширине 50 т т . Рукохвати треба да буду
двовисински са обе стране рампе постављени на 700 и 900 т т од газишта рампе, израђени од челичних цеви
040 т т са заобљеним завршецима који прелазе по 300 т т од нагазног дела рампе, са обе стране рампе.
Рукохвати су пречника 4 с т обликовани на начин да се могу обухватити дланом. Носећа конструкција треба да
буде израђена од челичних кутијастих профила 40 х 40 х 2 т т и попречних профила димензија 40 х 40 х 2 т т .
Заштита лостоља од корозије аутокорозивном и завршном бојом. Причвршћивање носача рампе за бетонску
подлогу извршити металним анкерима. Дужина рампе 1800 40 х 40 х 2 с т .
Набавка и монтажа металне челичне рампе укупне ширине 100 с т. Газећа површина израђена од челичног
ребрастог лима неклизајуће подпоге дебљине 2/3 т т . Дужина рампе је 70 с т

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда (минимално 60 дана)
Рок плаћања 30 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 15 дана, макс. 30 дана)
Гарантни рок 2 године од дана примопредаје изведених радова (минимално 2 године)
Рок за извођење радова 30 дана од дана увођења у посао (максимално 30 дана, по Партији)
У цену су укључени сви трошкови извођача (претходни и припремни радови, рад, матријал, опрема која се уграђује, добара и услуге неопходне за
извршење предмета набавке, осигурање градилишта и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).
За извођење уговорених радова Извођач обезбеђује непосредне стручне извршиоце и опрему за рад. Њихова вредностобухваћенаје уговореном ценом.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
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ПАРТИЈА 6
Набавка и монтажа косе рампе за особе са инвалидитетом
у Испостави Звездара
ОБЈЕКАТ: РФЗО Испостава Звездара, Владетина 5, Београд ЛОКАЦИЈА: КП 1912/6 КО Палилула
А. ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
1. БРАВАРСКИ РАДОВИ
Јед.
мере
2

Позиција

Опис радова

1.1

Набавка и монтажа рампе за пешаке и кориснике у инвал. колицима. Рампа треба да буде израђена од
алумин. због велике издржљивости а истовремено да буде лагана због свакодневног уклањања и постављања
испред улаза у објекат. Монтажа рампе је испред улазних врата у нивоу пода приземља. Рампа треба да буде
склопива по принципу књиге. маса рампе је макс. 16 кд. Носивост је мин. 275 кд. Ширина рампе је мин. 700
т т , дужина је 1800 т т . Дим. склопљене рампе :максимум 970 х 360 т т . Површина рампе треба да буде
чврста, равна и отпорна на клизање са ивичњацима висине најмање 50 т т са једне и друге стране рампе.

1

■

пауш.

Кол.

Јед. цена
без ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

3

4

5 (4x3)

1.00

59.000,00

пдв
У%
6

59.000,00

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда (минимално 60 дана)
Рок плаћања 30 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 15 дана, макс. 30 дана)
Гарантни рок 2 године од дана примопредаје изведених радова (минимално 2 године)
Рок за извођење радова 30 дана од дана увођења у посао (максимално 30 дана, по Партији)
У цену су укључени сви трошкови извођача (претходни и припремни радови, рад, матријал, опрема која се уграђује, добара и услуге неопходне за
извршење предмета набавке, осигурање градилишта и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).
За извођење уговорених радова Извођач обезбеђује непосредне стручне извршиоце и опрему за рад. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ
1
2
3
4
5
6

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ
Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом у Испостави Раковица
Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом и реконструкција главног улаза у Испостави Нови Београд
Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом у Филијали Ужице
Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитеом и реконструкција главног улаза у Испостави Чукарица
Набавка и монтажа косе рампе за особе са инвалидитетом у Испостави Савски венац
Набавка и монтажа косе рампе за особе са инвалидитетом у Испостави Звездара
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ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
2.198.200,00
1.799.180,00
1.299.960,00
1.288.000,00
349.500,00
59.000,00

20

ПРЕГЛЕД ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. ОРТОПЕДИЈА НОВИ ЖИВОТ ДОО (404-1-57/20-7)
Понуђач је поднео понуду за Партију 2, 2, 3,4, 5 и 6
Понуђач је поднео понуду са подизвођачем В№ А1ир!аз( РОО Београд
У поступку прегледа понуде Понуђач ОРТОПЕДИЈА НОВИ ЖИВОТ ДОО, Комисија је извршила
увид у достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио
документацију тражену Конкурсном документацијом.
Комисија је констатује да је подизвођачу (ВМ. А1ир1аз* ООО Београд), поверено извођење
радова на демонтажи столарије, уградњи нове столарије, одвожење демонтиране столарије и
чишћење шута, што у проценту укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач износи
12%.
Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија је констатовала да у поступку отварања понуда нису уочени недостаци у Понуди.
У даљем поступку прегледа понуде Понуђача ОРТОПЕДИЈА НОВИ ЖИВОТ ДОО Комисија је
вршила проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са структуром цене и
утврдила да није начињена рачунска грешка.
У даљем поступку прегледа Понуде Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача
ОРТОПЕДИЈА НОВИ ЖИВОТ ДОО од 07.09.2020, примљена код Наручиоца под бројем 404-157/20-7:
благовремена - примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за
подношење понуда, број 404-1-57/20-6, објављеном на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца, дана 24.08.2020;
одговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) - потпуно испуњава све техничке
спецификације;
прихватљива у погледу понуђене цене, будући да укупна понуђена цена за Партију 1
у износу од 2.198.200,00 динара без ПДВ не прелази износ процењене вредности од
2.200.000.00 динара без ПДВ, за Партију 2 у износу од 1.799.180,00 динара без ПДВ
не прелази износ процењене вредности од 1.800.000,00 динара без ЛДВ, за Партију 3
у износу од 1.299.960,00 динара без ПДВ не прелази износ процењене вредности од
1.300.000.00 динара без ПДВ, за Партију 4 у износу од 1.288.000,00 динара без ПДВ
не прелази износ лроцењене вредности од 1.300.000,00 динара без ПДВ, за Партију 5
у износу од 349.500,00 динара без ПДВ не прелази износ процењене вредности од
350.000.00 динара без ПДВ, за Партију 6 у износу од 59.000,00 динара без ПДВ не
прелази износ процењене вредности од 60.000,00 динара без ПДВ.
Имајући у виду све наведено, Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача ОРТОПЕДИЈА
НОВИ ЖИВОТ ДОО за Партију 1, 2, 3, 4, 5 и 6 благовремена, одговарајућа и прихватљива у
погледу понуђене цене, као и да је Понуђач 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 одређен критеријум: НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА, а да ће у случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном
ценом Наручилац закључити уговор са понуђачем који је понудио I ДУЖИ ГАРАНТНИ РОК ЗА
ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ (минимално 2 године од дана примопредаје радова), затим II ДУЖИ РОК
ПЛАЋАЊА (минимално 15 дана, максимално 30 дана, од дана издавања исправног рачуна).
Комисија није вршила рангирање, будући да је прибављена једна благовремена, одговарајућа
и прихватљива понуда.
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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 није исказао трошкове припремања понуде.
VIII. Предлог комисије
Како је Комисија утврдила да је Понуђачи (за Партију 1, 2, 3, 4, 5 и 6) испунио услове за учешће
у поступку предметне јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у
јавно доступне податке, од истих 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 Вертикалних подизних платформи, косе
подизне платформе и косих рампи за особе са инвалидитетом за потребе организационих
јединица РФЗО, број ЈН 404-1-321/20-55 и уговор додели за Партију 1 - Набавка и монтажа
вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом у Испостави Раковица, Партију 2 Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом и
реконструкција главног улаза у Испостави Нови Београд, Партију 3 - Набавка и монтажа
вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом у Филијали Ужице, Партију 4 Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом и реконструкција
главног улаза у Испостави Чукарица, Партију 5 - Набавка и монтажа косе рампе за особе са
инвалидитетом у Испостави Савски венац и Партију 6 - Набавка и монтажа косе рампе за
особе са инвалидитетом у Испостави Звездара, ПД ОРТОПЕДИЈА - НОВИ ЖИВОТ ДОО, ул.
Устаничка 234А, Београд, МБ 07892993, ПИБ 100025109.
Горе наведени понуђач набавку ће извршити уз помоћ подизвођача В.М. АИЈР1_АЗТ ООО, ул.
Слогина 19, Београд, МБ 17403249, ПИБ 102075225.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
одлуку 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).

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
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