РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-7/20-^
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. 404-2-7/20-11 од
13.05.2020. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ

о
ДОДЕЛИУГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА УПС УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
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Диспозитив одлуке
Додељује се уговор о јавној набавци услуге одржавања УПС уређаја за потребе
организационих јединица РФЗО за период од 12 месеци, број 404-22-201/20-7, за Партије 1, 2 и
3, понуђачу „Епе! Р8“ д.о.о из Београда - Нови Београд, ул. Зеленгорска бр.1Г.

Образложење
I.

Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: \ллллд/.јаупепавауке. г!го. га
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: услуге
2. Предметјавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предмет јавне набавке услуге одржавања УПС уређаја за потребе организационих
јединица РФЗО за период од 12 месеци, обликован је у 3 (три) партије; и то:
БРОЈ
ПАРТИЈЕ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ
ПО ПАРТИЈАМА БЕЗ
ПДВ-а ЗА ПЕРИОД ОД 12
МЕСЕЦИ

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

1

Услуга одржавања УПС уређаја у Дирекцији РФЗО

2

Услуга одржавања УПС уређаја у Филијали Смедерево и
Испостави Смедеревска Паланка

245.000,00

3

Услуга одржавања УПС уређаја у Филијали Шабац

740.000,00

1.350.000,00

УКУПНО:

2.335.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки - 50000000 за
све партије.
3. Редни број јавне набавке: 404-22-201/20-7
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
III.

Основни подаци о понуђачима

Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

„Епе! Р3“ д.о.о

ул. Зеленгорска бр.1Г, 11070
Нови Београд

Укупан број поднетих понуда: 1 (ЈеДна)-
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Број понуда по партијама:
Назив партије

Број партије

Услуга одржавања УПС уређаја у Дирекцији
РФЗО
Услуга одржавања УПС уређаја у Филијали
Смедерево и Испостави Смедеревска
Паланка
Услуга одржавања УПС уређаја у Филијали
Шабац

1
2
3
IV.

Број понуда
1
1
1

Стручна оцена понуда
1. „Епе1 Р5“ д.о.о
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда: 404-2-7/20-9
Назив понуђача: „Епе1 Р8" д.о.о
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије 1, 2 и 3

Партија 1
Понуда број РР 020-1155 од 29.04.2020. године

Ставка
број

Опис

Број
редовних
прегледа у
току 12
месеци

1

2

3

Јединична
цена
редовног
прегледа у
динарима
без ПДВ-а
4

4

47.500,00

1

Услуга одржавања
УПС уређаја у
Дирекцији РФЗО

Јединична
цена
редовног
прегледа у
динарима са
ПДВ-ом
5
57.000,00

Укупна цена
редовних
прегледа у
динарима без
ПДВ-а

Укупна цена
редовних
прегледа у
динарима са
ПДВ-ом

6=(3*4)

7=(3*5)

190.000,00

228.000,00

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити
краћи од 60 дана).
Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна. (најкраће 15 дана а најдуже 30 дана).
Рок за одзив за извршење услуге ванредног одржавања 24 сата. (не дуже од 24 часа од позива
Наручиоца/орг. јединице Наручиоца).
Рок за започињање услуге ванредног одржавања 24 сата (не дуже од 24 часа од пријема
писане сагласности Наручиоца/орг. јединице Наручиоца).
Понуђач је као саставни део понуде доставио важећи ценовник оригиналних резервних
делова, са ценама које морају бити фиксне током целог периода важења уговора.
Време одзива на хитну интервенцију 8 сати (најдуже 8 сати од позива Наручиоца/орг. јединице
Наручиоца).
Гарантни рок је 6 месеци од дана сачињавања Записника о квалитативно/квантитативној
примопредаји појединачне услуге (најмање 6 месеци од дана сачињавања Записника о
квалитативно/квантитативној примопредаји појединачне услуге).
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Епе! Р8“ д.о.о, за Партију 1,
прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

4

Партија 2
Понуда број РР 020-1156 од 29.04.2020. године

Ставка
број

Опис

Број
редовних
прегледа
у току 12
месеци

1

2

3

Јединична
цена
редовног
прегледа у
динарима
без ПДВ-а
4

1.

Услуга одржавања УПС
уређаја у Филијали
Смедерево

2

27.250,00

2.

Услуга одржавања УПС
уређаја у Испостави
Смедеревска Паланка

2

27.250,00

Јединична
цена
редовног
прегледа у
динарима
са ПДВ-ом
5

Укупна цена
редовних
прегледа у
динарима без
ПДВ-а

Укупна цена
редовних
прегледа у
динарима са
ПДВ-ом

6=(3*4)

7=(3*5)

32.700,00

54.500,00

65.400,00

32.700,00

54.500,00

65.400,00

109.000,00

130.800,00

УКУПНО(1+2):

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити
краћи од 60 дана).
Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна. (најкраће 15 дана а најдуже 30 дана).
Рок за одзив за извршење услуге ванредног одржавања 24 сата. (не дуже од 24 часа од позива
Наручиоца/орг. јединице Наручиоца).
Рок за започињање услуге ванредног одржавања 24 сата (не дуже од 24 часа од пријема
писане сагласности Наручиоца/орг, јединице Наручиоца).
Понуђач је као саставни део понуде достави важећи ценовник оригиналних резервних делова,
са ценама које морају бити фиксне током целог периода важења уговора.
Време одзива на хитну интервенцију 8 сати (најдуже 8 сати од позива Наручиоца/орг. јединице
Наручиоца).
Гарантни рок је 6 месеци од дана сачињавања Записника о квалитативно/квантитативној
примопредаји појединачне услуге (најмање 6 месеци од дана сачињавања Записника о
квалитативно/квантитативној примопредаји појединачне услуге)
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Епе1 Р3“ д.о.о, за Партију 2,
прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Партија 3
Понуда број РР 020-1157 од 29.04.2020. године

Ставка
број

1
1

Опис

2
Услуга одржавања
УПС уређаја у
Филијали Шабац

3

Јединична
цена
редовног
прегледа у
динарима без
ПДВ-а
4

Јединична
цена
редовног
прегледа у
динарима
са ПДВ-ом
5

2

35.480,00

42.576,00

Број
редовних
прегледа
у току 12
месеци

5

Укупна цена
редовних
прегледа у
динарима без
ПДВ-а

Укупна цена
редовних
прегледа у
динарима са
ПДВ-ом

6=(3*4)

7=(3*5)

70.960,00

85.152,00

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити
краћи од 60 дана).
Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна. (најкраће 15 дана а најдуже 30 дана).
Рок за одзив за извршење услуге ванредног одржавања 24 сата. (не дуже од 24 часа од позива
Наручиоца/орг. јединице Наручиоца).
Рок за започињање услуге ванредног одржавања 24 сата (не дуже од 24 часа од пријема
писане сагласности Наручиоца/орг. јединице Наручиоца).
Понуђач је у обавези да као саставни део понуде достави важећи ценовник оригиналних
резервних делова, са ценама које морају бити фиксне током целог периода важења уговора.
Време одзива на хитну интервенцију 8 сати (најдуже 8 сати од позива Наручиоца/орг. јединице
Наручиоца).
Гарантни рок је 6 месеци од дана сачињавања Записника о квалитативно/квантитативној
примопредаји појединачне услуге (најмање 6 месеци од дана сачињавања Записника о
квалитативно/квантитативној примопредаји појединачне услуге).
Комисија је констатовала да је увидом у понуду понуђача „Епе! Р3“ д.о.о, за Партију 3,
уочено да је дошло до техничке грешке приликом уноса цене услуге за Партију 3 - Услуга
одржавања УПС уређаја у Филијали Шабац, у Записнику о отварању понуда 08/3 бр. 404-2-7/2010 од 07.05.2020. године, тако што је за наведену партију унета укупна цена редовних прегледа
у динарима са ПДВ-ом у износу од 80.552,00 динара уместо 85.152,00 динара, а да су све
остале цене услуге наведене као у понуди.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Епе! РЗ" д.о.о, за Партију 3,
прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
V.

Одбијене понуде

У поступку предметне јавне
неприхватљиве и услед тога одбијене.
VI.

набавке није било понуда

које су оцењене као

Критеријум за доделу уговора и рангирање
Најнижа понуђена цена.
Рангирање није извршено будући да је за све партије пристигла само једна понуда.

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 услуге одржавања УПС
уређаја за потребе организационих јединица РФЗО за период од 12 месеци, број 404-22201/20-7, за Партију 1, 2 и 3, и уговор додели понуђачу: „Епе1 Р5“ д.о.о, ул. Зеленгорска бр.1Г,
11070 Нови Београд.
Горенаведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање
доноси одлуку као у диспозитиву.
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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).

Ј&Д. ДИРЕКТОРА
* </

*
оф, др Сзња Радојевић Шкодрић
ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

59020 . 38/35
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