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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци софтверског система намењеног напредном 
извештавању у вези са ефикаснијим управљањем и контролом трошкова лечења осигураних лица, ЈН 
бр, 404-1-105/19-82, следећем понуђачу: ,Д 5  МЕТ\П/ОКК“ д.о.о, ул. Врањска бр. 29/19, Београд, као 
представнику понуђача у заједничкој понуди између: „1Т5 МЕТМСЖК" д.о.о, „1ЈМ1\/ЕР21ТЕТ 1Ј 
ВЕОбКАОи - Е1-ЕКТОТЕНМ16К1 РАК1Ј1_ТЕТ“, „1МОУАС10М1 СЕМТАК Е1_ЕКТКОТЕНШСКОС 
РАК111ТЕТА 0  ВЕОСРАРЏ" д.о.о и „5АОА“ д.о.о.

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: утшаупепавауке-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 софтверског система намењеног напредном извештавању у вези 
са ефикаснијим управљањем и контролом трошкова лечења осигураних лица.

Назив и ознака из општег речника набавке: 48620000 - Оперативни системи.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 9.000.000,00 динара.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-105/19-82.

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. „МаујдаЈог" д.о.о ул. Зрењанински пут бр.8, Нови Сад

2.

Заједничка понуда:
1. ЈТб МЕТ\Л/ОРК" д.о.о 

2. „1ЈМ1УЕВ2!ТЕТ Џ ВЕОСРАР1Ј - Е1_ЕКТОТЕН1М1СК1 
РАК1Ј1_ТЕТ“

3. „МОХ/АСНОМ! СЕМТАГС Е1_ЕКТРОТЕНМ1СКО<3 
РАК111-ТЕТА Џ ВЕОСКА01Г д.о.о 

4. „5АСА'' д.о.о

1. ул, Врањска бр.29/19, Београд;
2. ул. Булевар Краља Александра бр.73,

Београд;
3. ул. Булевар Краља Александра бр.73,

Београд;
4. ул. Булевар Зорана Ђинђића бр.64А, Нови 

Београд

Укупан број поднетих понуда: 2 (две).

IV. Стручна оцена понуда

1. „Маујда(ог“ д.о.о

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-84/19-13 
Назив понуђача: „1\]аујда1ог“ д.о.о 
Понуда број 0110/20-001 од 10.01. 2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
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Редни
број Назив Цена у динарима без 

ПДВ-а
Цена у динарима са 

ПДВ-ом

1

Софтверски систем намењен 
напредном извештавању у вези са 
ефикаснијим управљањем и контролом 
трошкова осигураних лица

8.985.000,00 10.782.000,00

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

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

Рок за примопредају софтверског система је 30 дана од дана закгвучења уговора. (рок не 
може бити дужи од 60 дана)

Рок плаћања за софтверсш систем је 90 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 а 
најдуже 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Маујда1ог“ д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РСИ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

2. „1Т5 М ЕТЖ Ж К“ д.о.о
Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-84/19-14 
Назив понуђача: ЈТ5 МЕТ\Л/ОРК“ д.о.о 
Понуда број 2-2/20 од 16.01. 2020. године
Понуђач је поднео понуду: заједно са: 1,„1ЈМ1\/ЕН21ТЕТ II ВЕОСРА01Ј - Е1_ЕКТОТЕН[\!1СК1 

РАКШ.ТЕТ", 2ЈК10УАС10М1 СЕ1ЧТАК Е1ЕКТКОТЕНМ1СКОС РАКШТЕТА II ВЕООРАОЏ" д.о.о и
3.„5АОА“ д.о.о

Редни
број Назив Цена у динарима без 

ПДВ-а
Цена у динарима са 

ПДВ-ом

1

Софтверски систем намењен 
напредном извештавању у вези са 
ефикаснијим управљањем и контролом 
трошкова осигураних лица

6.936.540,00 8.323.848,00

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

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

Рок за примопредају софтверског система је 60 дана од дана закључења уговора. (рок не 
може бити дужи од 60 дана)

Рок плаћања за софтверски систем је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 а 
најдуже 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача ЈТ5 МЕТМОРК" д.о.о као представник понуђача у 
заједничкој понуди са. „11М1УЕР21ТЕТ II ВЕ00РА01Ј - Е1_ЕКТОТЕН1\11СК1 РАКШТЕТ", „|1М0УАС10М1 
СЕИТАР Е1ЕКТРОТЕНМ1СКОО РАК1Л.ТЕТА II ВЕОеРАОУ" д.о.о и „5АСА" 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).

V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и 
услед тога одбијене.
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VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача:

Број под којим 
је понуда 
заведена

Назив предмета јавне 
набавке Назив понуђача

Укупна цена у 
динарима без 

ПДВ-а

Ранг
листа

понуђача

404-1-84/19-14

Софтверски систем 
намењен напредном 

извештавању у вези са 
ефикаснијим 

управљањем и 
контролом трошкова 
лечења осигураних 

лица

Заједничка понуда:
1. „1Т5 МЕТ\Л/ОГСК" д.о.о 

2. „ШММЕКЛТЕТ Џ ВЕОСРА011 - 
Е1-ЕКТОТЕНМ1СК1 РАК1Ј1_ТЕТ‘' 

3. „(МОУАаОЈЧ! СЕ1ЧТАК 
Е1_ЕКТКОТЕН1Ч1СКОО 

РАК1ЛТЕТА Џ ВЕООРАОЏ" д.о.о 
4. „5АОА" д.о.о

6.936.540,00 1

404-1-84/19-13 „№уЈда1ог“ д.о.о 8.985.000,00 2

V II Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предложила 
је да се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку софтверског система намењеног 
напредном извештавању у вези са ефикаснијим управљањем и контролом трошкова лечења 
осигураних лица, ЈН бр. 404-1-105/19-82, и уговор додели следећем понуђачу: „1Т8 МЕТ\ЛКЖК“ д.о.о, 
ул. Врањска бр.29/19, Београд, као представнику понуђача у заједничкој понуди између: „1ТЗ 
№Т\ЛГСЖК" д.о.о, „ЦМ1УЕК21ТЕТ Џ ВЕОСКАОи - Е1.ЕКТОТЕНМ1СК! РАК111-ТЕТ", „Ш ОУАаОМ  
СЕМТАК Е1-ЕКТКОТЕНМ1СКОЗ РАКШ.ТЕТА Џ ВЕОБКА01Ј“ д.о.о и „8АСА“ д.о.о.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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

. V - г . ' / : В.Д. ДИРЕКТОРА 

\  V Проф. др Сања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Марија Атанасијевић

VIII. 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).

59020.08/98
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