
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-27/15-/^
З о  .11.2015.године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

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. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда 
бр. 404-2-27/15-12 од 18.11.2015. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено 
осигурање доноси

О Д Л У К У

о
ДОДЕЛИУГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци управљивих 12 свичева за потребе организационих 
јединица РФЗО, ЈН МВ бр. 404-22-103/15-23, понуђачу ,„,Ктд 1СТ“ д.о.о, Вилине воде бб, Београд.

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: \ллллл/.1Ј20.г5

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: Набавка управљивих 1_2 свичева за потребе организационих
јединица РФЗО.

Назив и ознака из општег речника набавке: 30237120 -  Рачунарски улази (портови).

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 1.437.000,00 динара.

3. Редни број јавне набавке: 404-22-103/15-23

4. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

III. Основни подаци о понуђачима:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1 „Дигит“ д.о.о Миленка Веснића бр.З, Београд 16.11.2015 09.50

2 „Оа*а{ек“ д.о.о Булевар ослобођења бр. 106, 
Београд 16.11.2015 10.20

3 „NN5 5уб1ет“ д.о.о Чолак Антина бр.11, Београд 16.11.2015 10.33

4 „К тд  1СТ“ д.о.о Вилине воде бб, Београд 16.11.2015 10.37

5 „Зада“ д.о.о Милентија Поповића бр.З, 
Београд 16.11.2015 10.55

Укупан број поднетих понуда: 5



IV. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цене из понуде и 
евентуални други подаци о понуди:

1.Број под којим је понуда заведена: 404-2-27/15/1 
Назив понуђача: „Д и ги т " д.о.о 
Број понуде: 50272015 од 13.11.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број

Назив
ставке

Јед.
мере Кол.

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
у динарима 

без 
ПДВ-а

Износ 
ПДВ-а у 

динарима

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7=5*4 8 9=(6*4)

1 Управљиви 
Л2 свичеви комад 65 26.415,00 31.698,00 1.716.975,00 343.395,00 2.060.370,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити 
краћи од 90 дана).

Рок плаћања 30 дана (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) од дана издавања рачуна.

Рок испоруке 30 дана (најдуже 30 дана) од дана потписивања Уговора.

Гарантни рок 3 године (минимум 3 године) од дана испоруке добара.

2.Број под којим је понуда заведена: 404-2-27/15/2 
Назив понуђача: „Оа1а*ек“ д.о.о 
Број понуде: 415 од 05.11.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број

Назив
ставке

Јед.
мере Кол.

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
у динарима 

без 
ПДВ-а

Износ 
ПДВ-а у 

динарима

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7=5*4 8 9=(6*4)

1 Управљиви 
Л2 свичеви комад 65 21.026,22 25.231,47 1.366.704,53 273.340,91 1.640.045,44

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити 
краћи од 90 дана).

Рок плаћања 30 дана (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) од дана издавања рачуна.

Рок испоруке 30 дана (најдуже 30 дана) од дана потписивања Уговора.

Гарантни рок 3 године (минимум 3 године) од дана испоруке добара.

3. Број под којим је понуда заведена: 404-2-27/15/3 
Назив понуђача: „NN5 5уб*ет“ д.о.о 
Број понуде: 10/11-1 од 10.11.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број

Назив
ставке

Јед.
мере Кол.

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена у 
динарима 

без 
ПДВ-а

Износ 
ПДВ-а у 

динарима

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7=5*4 8 9=(6*4)

1
Управљиви 
Л2 свичеви комад 65 24.000,00 28.800,00 1.560.000,00 312.000,00 1.872.000,00



Рок важења понуде је 91 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити 
краћи од 90 дана).

Рок плаћања 31 дана (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) од дана издавања рачуна.

Рок испоруке 30 дана (најдуже 30 дана) од дана потписивања Уговора.

Гарантни рок 3 године (минимум 3 године) од дана испоруке добара.

4. Број под којим је понуда заведена: 404-2-27/15/4 
Назив понуђача: „КЈпд 1СТ“ д.о.о 
Број понуде: Т521-2015 од 16.11.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број

Назив
ставке

Јед.
мере Кол.

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна 
цена у 

динарима 
без 

ПДВ-а

Износ 
ПДВ-а у 

динарима

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7=5*4 8 9=(6*4)

1 Управљиви 
Ј12 свичеви комад 65 14.970,00 17.964,00 973.050,00 194.610,00 1.167.660,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити 
краћи од 90 дана).

Рок плаћања 30 дана (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) од дана издавања рачуна.

Рок испоруке 30 дана (најдуже 30 дана) од дана потписивања Уговора.

Гарантни рок 3 године (минимум 3 године) од дана испоруке добара.

5. Број под којим је понуда заведена: 404-2-27/15/5 
Назив понуђача: „5ада“ д.о.о 
Број понуде: 7782 од 12.11.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број

Назив
ставке

Јед.
мере Кол.

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
у динарима 

без 
ПДВ-а

Износ 
ПДВ-а у 

динарима

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7=5*4 8 9=(6*4)

1 Управљиви 
Ј12 свичеви комад 65 30.092,00 36.110,40 1.955.980,00 391.196,00 2.347.176,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити 
краћи од 90 дана).

Рок плаћања 30 дана (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) од дана издавања рачуна.

Рок испоруке 30 дана (најдуже 30 дана) од дана потписивања Уговора.

Гарантни рок 3 године (минимум 3 године) од дана испоруке добара.



V. Стручна оцена понуда

Редни
број Назив понуђача Процењена

вредност

Укупна 
понуђена цена 

ПДВ-а

Рок важења 
понуде (не може 
бити краћи од 90 

дана) од дана 
отварања понуде

Рокплаћања 
(најкраће 30 дана 

а најдуже 90 
дана) од дана 

издавања рачуна

Рокиспоруке 
(најдуже 30 

дана) од дана 
потписивања 

Уговора

Гарантни рок 
(минимум 3 
године) од 

дана испоруке 
добара

Стручна оцена 
понуда

1 „Дигит" д.о.о 1.437.000,00 1.716.975,00 90 30 30 3 Неприхватљива
понуда

2 „Оа1а{ек“ д.о.о 1.437.000,00 1.366.704,53 90 30 30 3 Неприхватљива
понуда

3 „NN8 5 уз*е т “ д.о.о 1.437.000,00 1.560.000,00 91 31 30 3
Неприхватљива

понуда

4 „КЈпд 1СТ“ д.о.о 1.437.000,00 973.050,00 90 30 30 3 Прихватљива понуда

5 „5ада“ д.о.о 1.437.000,00 1.955.980,00 90 30 30 3 Неприхватљива
понуда

\/1.0дбијене понуде

Број под којим 
је понуда 
заведена

Назив понуђача Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена 

(укупна цена 
без ПДВ-а)

404-2-27/15/1 „Дигит" д.о.о Понуда је оцењена као неприхватљива из разлога што прелази процењену вредност набавке 1.716.975,00

404-2-27/15/2 „Оа1а1ек“ д.о.о

Понуда је оцењена као неприхватљива из разлога што је понуђач у својој понуди као доказ да испуњава 
додатни услов, да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне три 
године, пре објављивања јавног позива, збирно продавао или продаје добра која су предмет јавне 
набавке најмање у количини која је тражена техничком спецификацијом, доставио 3 (три) Потврде у 
којима је наведено да је испоручио рачунарску мрежну опрему са исказаним вредностима (уместо са 
наведеном количином, како је тражено у конкурсној документацији) са копијом фактура. Увидом у 
фактуре и контролом, утврђено је да понуђач није продавао добра која су предмет јавне набавке 
најмање у количини која је тражена техничком спецификацијом, односно утврђено је да је количина 
добара која је понуђач продавао мања од количине трежене конкурсном документацијом.
Такође, понуђач је у понуди доставио менично овлашћење које није потписано и печатирано од стране 
овлашћеног лица понуђача.

1.366.704,53

404-2-27/15/3 „NN5 5у8*ет“ д.о.о Понуда је оцењена као неприхватљива из разлога што прелази процењену вредност набавке 1.560.000,00

404-2-27/15/5 „5ада“ д.о.о Понуда је оцењена као неприхватљива из разлога што прелази процењену вредност набавке 1.955.980,00



VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранглиста понуђача:

Редни
број

Назив понуђача Укупна цена без ПДВ-а Ранг листа понуђача

1 „КЈпд 1СТ“ д.о.о 973.050,00 1

VII. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, је после стручне оцене понуда 
предложила да се Одлука о додели уговора за јавну набавку управљивих 1_2 свичева за потребе 
организационих јединица РФЗО, ЈН МВ број 404-22-103/15-23, додели понуђачу „К тд  1СТ“ д.о.о, 
Вилине воде бб, Београд.

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

ПОУКА О ПРАВНОМ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ , број 124/12, 14/15 и 68/15).

57015.114/102


