РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/5 број: 404-2-16/20- 3
(73 . Г л
.2020. године
Јована Мариновића 2
Бе о град

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и
68/15), члана 109. Закона ојавним 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. 404-2-16/20-8 од 03.09.2020.
године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке
I Додељује се уговор о јавној набавци услуге одржавања телефонских централа за потребе
организационих јединица РФЗО, редни број ЈН 404-22-201/20-17, за Партију 1 - Одржавање
телефонске централе за потребе Филијале Београд, понуђачу „МоуаТеГ д.о.о,
ул. Милутина
Миланковића бр.25б, 11070 Нови Београд.
II Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге одржавања
телефонских централа за потребе организационих јединица РФЗО, редни број ЈН 404-22-201/20-17,
за Партију 2 - Одржавање телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Нови
Пазар.

Образложење
I. Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: и/ууу|/.јаупепавауке.г?20.г8
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
II. Подаци ојавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: услуге.
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предмет јавне набавке: Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе
организационих јединица РФЗО, обликован је у 2 (две) партије, и то:
Укупна процењена вредност јавне набавке
(редовно и ванредно одржавање) у
динарима без ПДВ-а за 12 месеци

Назив партије

Број партије
1.

Одржавање телефонске централе за
потребе Филијале Београд

80.000,00

2.

Одржавање телефонских централа за
потребе Филијале Нови Сад и
Филијале Нови Пазар

750.000,00

УКУПНО:

830.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки,
50330000 - Услуге одржавања телекомуникационе опреме, за све партије.
3. Редни број јавне набавке: 404-22-201/20-17.
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
III.

Основни подаци о понуђачима

Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

„МоуаТеГ д.о.о

ул. Милутина Миланковића бр.25б, 11070 Нови
Београд

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
Број понуда по партијама:
Број
партије
1
2

Назив партије
Одржавање телефонске централе за потребе Филијале Београд
Одржавање телефонских централа за потребе Филијале Нови
Сад и Филијале Нови Пазар
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Број понуда
1
0

IV.

Стручна оцена понуда
1.

„МоуаТеГ д.о.о

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-16/20-6
Назив понуђача: „МоуаТеГ д.о.о
Понуда број 029/20 од 19.08.2020. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 1
БРОЈ
ПАРТИЈЕ

ОПИС УСЛУГЕ

ЦЕНА ЈЕДНОГ
ПРЕВЕНТИВНОГ ПРЕГЛЕДА
У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а

ЦЕНА ЈЕДНОГ
ПРЕВЕНТИВНОГ ПРЕГЛЕДА
У ДИНАРИМА СА ПДВ-ОМ

1.

Одржавање телефонске
централе за потребе
Филијале Београд

17.500,00

21.000,00

Стопа ПДВ-а: 20%(у процентима).
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (рок важења понуде не може бити
краћи од 90 дана).
Рок плаћања 30 дана од дана издавања рачуна (мин.ЗО дана - макс. 90 дана).
Рок за одзив на позив Наручиоца 48 сати. (не дуже од 48 сати од позива Наручиоца).
Гарантни рок је 6 месеци од дана извршења сваке појединачне извршене услуге (најмање 6
месеци од дана извршења сваке појединачне извршене).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија констатује да је понуда понуђача „Мо^аТеГ д.о.о, за Партију 1, прихватљива у смислу
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Р С 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.
VII. Разлози за обуставу поступка
Поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге одржавања телефонских централа
за потребе организационих јединица РФЗО, редни број ЈН 404-22-201/20-17, за Партију 2, обуставља
се из разлога што за наведену партију није пристигла ниједна понуда.
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 предложила је
да се донесе:
- Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге одржавања телефонских централа
за лотребе организационих јединица РФЗО, редни број ЈН 404-22-201/20-17, за Партију 1 Одржавање телефонске централе за потребе Филијале Београд, и уговор додели следећем понуђачу:
„1№уаТе)“ д.о.о, ул. Милутина Миланковића 6р.25б, 11070 Нови Београд.
и
- Одлука о обустави поступка за јавну набавку услуге одржавања телефонских централа за
потребе организационих јединица РФЗО, редни број ЈН 404-22-201/20-17, за Партију 2 - Одржавање
телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Нови Пазар, из разлога наведеног у
тачки VII.
Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
одлуку као у диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА

X. 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).

59020.81/18

