РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/5 број: 404-2-14/20-44
24-, М
.2020. године
Јована Мариновића 2
Београд

На основу члаиа 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) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-2-14/20-10 од
24.11.2020. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ФОТОКОПИР АПАРАТА
ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА РФЗО
редни број ЈН 404-22-103/20-14
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Д и сп ози ти в одлуке
Додељује се уговор о јавној набавци фотокопир апарата за потребе организационих јединица
РФЗО, број 404-22-103/20-14, понуђачу „Malex-city Сору Service" d.o.o., Мије Ковачевића 10, Београд.

О бразложењ е

I. Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. Подаци о јавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: добра.
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предмет јавне набавке: Иабавка фотокопир апарата за потребе организационих јединица РФЗО.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 2.180.000,00 динара.
Иазив и ознака из општег речника набавке: 30121100 - Машине за фотокопирање
3. Редни број јавне набавке: 404-22-103/20-14
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

III.

Основни подаци о понуђачима

Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

Malex-city Сору Service d.o.o.

Мије Ковачевића 10, Београд

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
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IV.

Стручна оцена понуда
1.

Malex-city Сору Service d.o.o.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-14/20-8
Назив понуђача: Malex-city Сору Service d.o.o.
Понуда број 7924-2/20 од 05.11.2020. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

Ставка
број

Назив добара

Назив и модел
понуђеног добра

Количина
(комад)

Јединична цена
појединици
мере у
динарима
без ПДВ-а

1

2

3

4

5

6

7=(5*4)

8=(6*4)

1.

Фотокопир апаратТИП 1

Сапоп iR 1643iF

15

89.500,00

107.400,00

1.342.500,00

1.611.000,00

2.

Фотокопир апарат ТИП 2

Canon iRA6755iDX

1

754.500,00

905.500,00

754.500,00

905.500,00

2.097.000,00

2.516.400,00

Јединична
цена по
јединици мере
у динарима
са ПДВ-ом

Укупна цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупна цена у
динарима
са ПДВ-ом

УКУПНО:

Понуђач је исказао трошкове припремања понуде у износу од 2.500,00 динара.
Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) 20%.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана).
Рок за испоруку је 30 дана од дана потписивања Уговора.(не може бити дужи од 30 дана).
Гарантни рок 24 месеца од дана потписивања коначног записника о квантитативној и квапитативној контроли. (најмање 24 месеца).
Комисија је констатовала да је понуда понуђача ,,Malex-city Сору Service“ d.o.o, 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.

Ранг листа понуђача: Рангирање понуда није извршено будући да је до истека рока за
подношење понуда пристигла само једна понуда која је оцењена као прихватљива.
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног и потписаног обрасца изјаве понуђача
дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености услова, у складу са чланом
77. став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Како је Комисија утврдила да понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, и
то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у јавно доступне податке, од истог неће бити
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).

VII. Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је
да се донесе одлука о додели уговора у поступку јавне набавке фотокопир апарата за потребе
организационих јединица РФЗО, број 404-22-103/20-14 и уговор додели понуђачу ,,Malex-city Сору
Service" d.o.o., Мије Ковачевића 10, Београд.
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 5 (пет) 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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