РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-30/19-ЛО
4 ^ .02.2020. године
Јована Мариновића 2
Бе о г рад

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) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-2-30/19-9 од
10.02.2020. године, в.д. дирекгора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке
Додељује се уговор о јавној набавци услуга поправке телефонске централе и телефонских
инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин, број 404-22-201/19-31, понуђачу 2 .К „8а!е
1три15“, ул. Војводе Мишића бб, 35250 Параћин.

0 6 р а з л о ж е ње
I.

Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: услуге.
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предмет јавне набавке: Набавка услуга поправке телефонске централе и телефонских
инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 20.000,00 динара,
Назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки, 50330000 Услуге одржавања телекомуникационе опреме.
3. Редни број јавне набавке: 404-22-201/19-31.
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
II.

Основни подаци о понуђачима

Р.Б.
1

Назив понуђача

Адреса

7..Н „За1е 1три15"

ул. Војводе Мишића бб, 35250 Параћин

Укупан број поднетих понуда: 1
III.

Стручна оцена понуда
1. 2..К „5а1е 1три1з“
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-30/19-6
Назив понуђача: 2.Р „5а1е 1три1з"
Понуда број 1 од 07.02.2020. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број

Назив предмета јавне набавке

Укупна цена у динарима
без ПДВ-а

Укупна цена у
динарима са ПДВ-ом

1.

Услуга поправке телефонске централе
и телефонских инсталација у
пословном објекту Испоставе Параћин
- у складу са описом из техничке
спецификације

20.000,00

/

Стопа ПДВ-а / (није у систему ПДВ-а) %(у процентима).
Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуде (рок важења понуде не може бити
краћи од 90 дана).
Рок плаћања 40 дана од дана издавања рачуна (мин.ЗО дана - макс. 90 дана).
Рок за извршење услуге 7 дана од дана потписивања. (не дуже од 7 дана од дана закључења
уговора).
Гарантни рок је 6 месеци од дана извршења услуге (најмање 6 месеци од дана извршења
услуге).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
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Комисија констатује да је понуда понуђача 2..Н „8а1е 1три1з" прихватљива у смислу члана 3.
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
IV.

Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и
услед тога одбијене.
V.

Критеријум за доделу уговора и рангирање
Најнижа понуђена цена.
Ранглиста понуђача:

Рангирање понуда није извршено будући да је до истека рока за подношење понуда пристигла
само једна понуда која је оцењена као прихватљива.
VI.

Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је да
се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга поправке телефонске централе и
телефонских инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин, број 404-22-201/19-31, и уговор
додели следећем понуђачу: 2.Р „5а1е 1три 15'\ ул. Војводе Мишића бб, 35250 Параћин.
Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
одлуку као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Марија Атанасијевић

VII. 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).

59020.08/93
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