
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-28/16-/б>
2.2. . 0 3 . 9 о  ((з. године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 
14/15, 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. 404-1-28/16-9 од 21.07.2016. године, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

О Д Л  У К У  

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Обуставља се отворени поступак јавне набавке: Услуга одржавања 1ВМ сервера и 
шасија за потребе Дирекције РФЗО, број 404-1-208/16-29.

О б р а з л о ж е њ е

I Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

3. Интернет страница наручиоца; уууууу.гГго.гз

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: услуга.

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:

Предмет јавне набавке: Услуга одржавања 1ВМ сервера и шасија за потребе Дирекције 
РФЗО,

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 450.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: 50312000 -  Одржавање и поправка рачунарске 
опреме.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-208/16-29,

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

5. Подаци из плана набавке:
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки РФЗО за за 2016. годину, 01/2 број 404-39/16 
од 27.01.2016., изменом и допуном Плана набавки 01/2 број 404-397/16 од 27.04.2016 на 
позицији 425000 -Текуће поправке и одржавање, 425200 -  Текуће поправке и одржавање 
опреме, 425222 -  одржавања 1ВМ сервера и шасија.

III Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1 Т ећп јсот тЈогтаИка сЈ.о.о. Бул. Св. Цара Константина 80-86, Ниш

2 1пГогта1Јка а.сј. Јеврејска 32, Београд

3 Јар( С о т  сЈ.о.о. Руменачка 13, Нови Сад

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).



IV Стручна оцена понуда

1. Број под којим је понуда заведена: 404-1-28/16/1 
Назив понуђача: ТеНгнсот ЈпђжпаНка сЈ.о.о. 
Понуда број 38-012 од 15.07.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

1 2 3 4

ОПИС УСЛУГЕ ЛОКАЦИЈА МЕСЕЧНА ЦЕНА 
УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 
УСЛУГЕ ЗА ПЕРИОД 
О Д6М ЕСЕЦ И БЕЗ 

ПДВ-А

ОДРЖАВАЊЕ 1ВМ 
СЕРВЕРА И ШАСИЈЕ

Дирекција
РФЗО 78.400,00 470.400,00

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда, (мин.90 дана).

Рок плаћања 30 (мин. 30 дана, макс. 90 дана ) од дана издавања исправног рачуна.

Комисија је на отварању понуда констатовала да понуђач у понуди није доставио 
образац бр. 9 -  потврде/референце као доказ да је испунио додатни услов да је вршио или 
врши услугу која је предмет јавне набавке.

Комисијаје констатовала да је понуда ТеИпЈсот [М огта^ка сЈ.о.о. неприхватљива.

2. Број под којим је понуда заведена: 404-1-28/16/2 
Назив понуђача: 1пЈогта1Јка а.д.
Понуда број 7- 859 од 20.07.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

1 2 3 4

ОПИС УСЛУГЕ ЛОКАЦИЈА МЕСЕЧНА ЦЕНА 
УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 
УСЛУГЕ ЗА ПЕРИОД 
ОД 6 МЕСЕЦИ БЕЗ 

ПДВ-А

ОДРЖАВАЊЕ 1ВМ 
СЕРВЕРА И ШАСИЈЕ

Дирекција
РФЗО 80. 267,00 481.600,00

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда, (мин.90 дана).

Рок плаћања 30 (мин. 30 дана, макс. 90 дана ) од дана издавања исправног рачуна.

Комисија је на отварању понуда констатовала да је понуђач у понуди доставио образац 
бр. 9 -  потврде/референце који није потписан, попуњен и печатиран.

Комисија је констатовала да је понуда 1п^огта1Јка а.с1. неприхватљива.
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3. Број под којим је понуда заведена: 404-1-28/16/3 
Назив понуђача: Јарј С о т  сЈ.о.о.
Понуда број 23-1907-2016 од 19.07.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

1 2 3 4

ОПИС УСЛУГЕ ЛОКАЦИЈА МЕСЕЧНА ЦЕНА 
УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 
УСЛУГЕ ЗА ПЕРИОД 
ОД 6 МЕСЕЦИ БЕЗ 

ПДВ-А

ОДРЖАВАЊЕ 1ВМ 
СЕРВЕРА И ШАСИЈЕ

Дирекција
РФЗО 77.000,00 462.000,00

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда, (мин.90 дана).

Рок плаћања 30 (мин. 30 дана, макс. 90 дана ) од дана издавања исправног рачуна.

Комисија је констатовала да је понуда Јарј С о т  с!.о.о. неприхватљива.

V Одбијене понуде

Број под којим 
је понуда 
заведена

Назив
понуђача Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена 
(укупна цена 
без ПДВ-а)

404-1-28/16/1
Теђгнсот
ЈпЈогтаИка

с!.о,о.

Понуђач није доказао да испуњава додатни 
услов у смислу чл. 106. ст. 2. ЗЈН будући да није 
доставио образац бр. 9 -  потврда/референца 
као доказ додатног услова: да је понуђач 
непрекидно шест месеци, посматрано у оквиру 
временског периода од две године дана од дана 
објављивања позива, већ вршио или врши 
услугу, која је предмет јавне набавке.
Понуђена цена прелази процењену вредност 
јавне набавке (450.000,00 динара без ПДВ-а).

470.400,00

404-1-28/16/2 1п^огта1Јка а.с1.

Понуђач није доказао да испуњава додатне 
услове у смислу чл. 106. ст. 2. ЗЈН будући да је:
- као доказ додатног услова: да је понуђач 
непрекидно шест месеци, посматрано у оквиру 
временског периода од две године дана од дана 
објављивања позива, већ вршио или врши 
услугу, која је предмет јавне набавке доставио 
образац бр. 9 -  потврда/референца који није 
попуњен, потписан и печатиран,
- као доказ додатног услова: да има минимум 
два запослена која су обучена за сервис опреме 
и који ће обављати услугу одржавања доставио 
сертификате произвођача ОеП. Опрема 
наведеног произвођача није предмет 
одржавања у поступку предметне јавне набавке. 
Понуђена цена прелази процењену вредност 
јавне набавке (450.000,00 динара без ПДВ-а).

481.600,00

404-1-28/16/3 Јарј С о т  сЈ.о.о. Понуђена цена прелази процењену вредност 
јавне набавке (450.000,00 динара без ПДВ-а). 462.000,00

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.

Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих понуда 
буду имале исту цену за предметну услугу, предност ће имати она понуда у којој је понуђен 
дужи рок плаћања рачуна.



VII Разлог за обуставу поступка

Поступак предметне јавне набавке обуставља се будући да су у року за подношење 
понуда пристигле три понуде које су оцењене као неприхватљиве. Имајући у виду наведено 
нису испуњени услови за доделу уговора.

VIII Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, 
предложила је да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке: Услуга одржавања 1ВМ 
сервера и шасија за потребе Дирекције РФЗО, број 404-1-208/16-29.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање 
доноси одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана 

од дана објаве исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15, 68/15).

57016.57/32
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