
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број; 404-1-68/19-31 
№  .12.2019. 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. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-68/19-31 од
17.12.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци штампача за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-103/19-72, 
понуђачу „Јарј соггГ д.о.о, ул. Руменачка бр.13, 21000 Нови Сад.

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: ушшаупепавауке.гГго.гз

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 штампача за потребе РФЗО.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 5.000.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: Периферна опрема - 30232000.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-103/19-72

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1 „Јарј сот" д.о.о ул. Руменачка бр.13, 21000 Нови Сад

2 „ОЈдКгоп 15Т“ д.о.о ул. Цара Лазара бр.З, Београд

3 „1п1ес" д.о.о ул. Ђорђа Магарашевића бр.8, 21000 Нови Сад

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).

IV. Стручна оцена понуда
1. „Јарј с о т“ д.о.о

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-68/19-24 
Назив понуђача: „Јарј со т“ д.о.о 
Понуда број 101219-19 од 10 .12.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
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Редни
број

Назит
партије

Назив
ставке

Јединица
мере Количина

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена у 
динарима 
са ПДВ-ом

Модел и назив 
понуђеног добра

1 2 3 4 5 8 9 10

1 Штампач

Штампач 
тип 1 ком 200 4.469.600,00 5.363.520,00 ВгоШег Н1_- 

16250 ОМ

Штампач 
тип 2 ком 20 204.320,00 245,184,00 ВгоШег Н И . 

23120

УКУПНО: 4.673.920,00 5.608.704,00 НЕ ПОПУЊАВА 
СЕ

Стопа ПДВ-а: 20 % (изражена у процентима)

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана)

Рок пл&ћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) 
Рок испоруке је 30 дана од дана закључења Уговора. (не може бити дужи од 30 дана)

Гарантни рок је 3 године од дана испоруке добара. (најкраће 3 године)
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде

Комисија констатује да је понуда понуђача „Јарј сот" д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

2. „Ојд^гоп 15Т“ д.о.о

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-68/19-27 
Наиив понуђача: „ОЈдИгоп 1бТ“ д.о.о 
Понуда број 150/19 од 10.12.2019. године 
Поиуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број

Назив
партије

Назив
ставке

Јединица
мере Количина

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена у 
динарима 
са ПДВ-ом

Модел и назив 
понуђеног добра

1 2 3 4 5 8 9 10

1 Штампач

Штампач 
тип 1 ком 200 4.600.000,00 5.520.000,00 Н1_-1_62500М

Вго!Иег

Штампач 
тип 2 ком 20 210.000,00 252.000,00 Н!_-1.23120

ВгоШег

УКУПНО: 4.810.000,00 5.772.000,00 НЕ ПОПУЊАВА 
СЕ

Стопа ПДВ-а: 20 % (изражена у процентима).
Рок важења понуде је 95 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана)
Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна. (најкраће 30 дана а најдуже 90

дана)
Рок испоруке је 30 дана од дана закључења Уговора. (не може бити дужи од 30 дана)
Гарантни рок је 3 године од дана испоруке добара. (најкраће 3 године)

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија констатује да је понуда понуђача „РјдКгоп 13Т“ д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. 

став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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3. „1п1ес“ д.о.о

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-68/19-28 
Назив понуђача: Јп^ес" д.о.о 
Понуда број 07-11451/19 од 12.12.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Редни
број

Назив
партије

Назив
ставке

Јединица
мере Количина

Укупна цена у 
динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена у 
динарима 
са ПДВ-ом

Модел и назив 
понуђеног добра

1 2 3 4 5 8 9 10

1 Штампач

ЦЈтампач 
тип 1 ком 200 4.502.800,00 5.403.360,00 НР М4040^

Штампач 
тип 2 ком 20 450.280,00 540.336,00 НР М4040М

УКУПНО: 4.953.080,00 5.943.696,00 НЕ ПОПУЊАВА 
СЕ

Стопа ПДВ-а: 20 % (изражена у процентима)

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана)

Рок плаћања рачуна је 30 дана од дана издавања рачуна (најкраће 30 дана а најдуже 90 дана) 
Рок испоруке је 30 дана од дана закључења Уговора. (не може бити дужи од 30 дана)
Гарантни рок је 3 године од дана испоруке добара. (најкраће 3 године)
Понуђач није исказао трошкове припремања лонуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „1п1ес“ д.о.о, неприхватљива у смислу члана 3. став
1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

V. Одбијене понуде

I Редни број 
понуде

| Назив 
понуђача Разлози за одбијање понуде Понуђена цеиа (укупиа 

цена без ПДВ-а)

3 „1п1ес“ д.о.о

Понуда је оцењена као неприхватљива у смислу члана 
3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), из 
следећег разлога:

1. Понуђач у понуди није доставио Образац бр. 10 -  
Потврда/референца као доказ пословног капацитета, 
односно да је у периоду од претходне 3 (три) године 
пре објављивања позива за подношење понуда збирно 
продавао добра која су предмет јавне набавке и то 
најмање у количини која је тражена конкурсном 
документацијом (220 комада);

2. Понуђени модел штампача, за ШТАМПАЧ ТИП 1, не 
испуњава следеће техничке карактеристике:
- понуђени модел штампача поседује брзину штампе од 
38 страна у минути А4, док је техничком 
спецификацијом захтевана брзина штампе од 46 
страна у минути А4 минимум;
- понуђени модел штампача не поседује емулацију Р53, 
што је тражено техничком спецификацијом и

- понуђени модел штампача поседује иницијални тонер 
капацитета 10.000 страна А4, док је техничком 
спецификацијом захтеван капацитет иницијалног 
тонера 12.000 страна А4 минимум.

4.953.080,00
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VII. Кр&ттеријум за доделу уговора и рангирање
Најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђачз:

Редни
број

понуде

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача

Укупно понуђена 
цена у динарима без 

ПДВ-а
Ранг листа 
понуђача

1

2

404-1-68/19-24 „Јарј сот“ д.о.о 4.673.920,00 1

404-1-68/19-27 „РјдКгоп 15Т“ д.о.о 4.810.000,00 2

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 штампача за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1- 
103/19-72, и уговор додели следећем понуђачу: „Јарј сот" д.о.о, ул. Руменачка бр.13, 21000 Нови 
Сад.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку Кс10 у диспозитиву.

: ,В А Д И ^ Т А ,

Проф- др Сања Радојевић Шкодрић

ДИР>ЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

/Ш т
Марија Атанасијевић

VIII. УПУТС ГВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

ПротиБ ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 
дана објављииања 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).

59019.97/147
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