
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ЈЛ .0(у.701Ј . 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), Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-37/19-14 од 
27.08.2019. године в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАВАВКЕ 
НАТПИСНИХ ПЛОЧИЦА НА ВРАТИМА ЗА ПОТРЕВЕ РФЗО

редни број ЈН 404-1-104/19-36
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Диопозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци: Набавка натписних плочица на вратима за потребе 
РФЗО, ЈН бр. 404-1-104/19-36, понуђачу 31о у о  с!.о .о . Бул. Војводе Мишића 17/5, 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: цлоту.Јаупепавауке.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 натписних плочица на вратима за потребе РФЗО.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 800.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: Канцеларијска опрема осим намештаја -301910004.
3. Редни број јавне набавке: 404-1-104/19-36.
4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса
1. Огауех сЈ.о.о. Драгослава Јовановића 13, Београд
2. Издавачко предузеће Епоха д.о.о. Бакионица б.б, Пожега
3. 51о у о  сЈ.о.о. Бул. Војводе Мишића 17/5, Београд

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).



IV. Стручна оцека понуда

1. (Згауех сЈ.о.о.

Редни број понуде:1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-37/19-9 
Назив понуђача: Сгауех сЈ.о.о.
Понуда број 376/19 од 14.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Број
ставке

Назив
ставке

Јединица
мере Количина

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
удинарима 
без ПДВ-а

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

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

1.
Натписне 
плочице за 
пословни 
простор

комад 1571 375,00 450,00 589.125,00 706.950,00

2.
Натписне 
плочице за 
тоалете

комад 483 555,00 666,00 268.065,00 321.678,00

УКУПНО(1+2): 857.190,00 1.028.628,00

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

Рок важења понуде је 120 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана).

Рок испоруке је 29 дана од дана закључења уговора. (најдуже 30 дана).

Рок плаћања је 45 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 а најдуже 60 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Огауех (Ј.о.о. благовремена и одговарајућа, 
али неприхватљива у погледу понуђене цене, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), будући да иста прелази процењену 
вредност јавне набавке (800.000,00 динара без ПДВ-а) која је утврђена Одлуком о покретању 
поступка 08/3 број 404-1-37/19-1 од 16.07.2019.године.

2. Издавачко предузеће Епоха д.о.о.

Редни број понуде:2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-37/19-10 
Назив понуђача: Издавачко предузеће Епоха д.о.о. 
Понуда број 325 од 14.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Број
ставке

Назив
ставке

Јединица
мере Количина

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
у динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена 
удинарима 
са ПДВ-ом

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

1.
Натписне 
плочице за 
пословни 
простор

комад 1571 1.320,00 1.584,00 2.073.720,00 2.488.464,00
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2.
Натписне 
плочице за 
тоалете

комад 483 650,00 780,00 313.950,00 376.740,00

УКУПНО(1+2): 2.387.670,00 2.865.204,00

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

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

Рок испоруке је 30 дана од дана закључења уговора. (најдуже 30 дана).

Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 а најдуже 60 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Издавачко предузеће Епоха д.о.о. 

благовремена и одговарајућа, али неприхватљива у погледу понуђене цене, у смислу члана 3. став 1. 
тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), будући да 
иста прелази процењену вредност јавне набавке (800.000,00 динара без ПДВ-а) која је утврђена 
Одлуком о покретању поступка 08/3 број 404-1-37/19-1 од 16.07.2019.године.

3. 31оуо сЈ.о.о.

Редни број понуде:3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-37/19-11 
Назив понуђача: 8 !оуо  сЈ.о.о.
Понуда број 40 од 12.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Број
ставке

Назив
ставке

Јединица
мере Количина

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а

Јединична 
цена у 

динарима 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
у динарима 
без ПДВ-а

Укупна цена 
у динарима 
са ПДВ-ом

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

1.
Натписне 
плочице за 
пословни 
простор

комад 1571 380,00 456,00 596.980,00 716.376,00

2.
Натписне 
плочице за 
тоалете

комад 483 450,00 540,00 217.350,00 260.820,00

УКУПНО(1+2): 814.330,00 977.196,00

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

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

Рок испоруке је 30 дана од дана закључења уговора. (најдуже 30 дана).

Рок плаћања је 60 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 а најдуже 60 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача 81о у о  <±о .о . благовремена и одговарајућа, али 
неприхватљива у погледу понуђене цене, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), будући да иста прелази процењену 
вредност јавне набавке (800.000,00 динара без ПДВ-а) која је утврђена Одлуком о покретању 
поступка 08/3 број 404-1-37/19-1 од 16.07.2019.године.
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V. Критеријум за доделу уговора
Најнижа понуђена цена.

Чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама предвиђено је да Наручилац може уговор 
доделити понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке 
ако није већа од упоредиве тржишшне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама 
веће од процењене вредности јавне набавке.

У предметном поступку јавне набавке Наручилац је прибавио три благовремене и 
одговарајуће понуде, које прелазе поцењену вредностјавне набавке, и то следеће:

Назив понуђача Понуђена цена (укупна цена 
без ПДВ-а)

31о у о  (Ј.о.о. 814.330,00

Огауех сЈ.о.о. 857.190,00

Издавачко предузеће Епоха д.о.о. 2.387.670,00

Имајући у виду наведено, Комисија је предложила да се, у складу са чланом 107. став 4. 
Закона о јавним набавкама, уговор додели понуђачу 51о у о  с1.о.о. Бул. Војводе Мишића 17/5, Београд.

VI. Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предложила 

је да се донесе одлука о додели уговора за јавну набавку: Набавка натписних плочица на вратима за 
потребе РФЗО, број 404-1И 04/19-36 и уговор додели понуђачу Зкж> с!,о,о. Бул. Војводе Мишића 17/5, 
Београд.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

к
/ у Ф, с-

В.Д. ДИРЕКТОРА
V

; др Сања Радојевић Шкодрић

VII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) 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).

59019.78/118


