
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-48/19- {г, 

.10.2019. 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. Статуга 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. 404-1-48/19-11 од 
16.10.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У

о
ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ - ЗАМЕНИ ДИМЊАКА НА 
ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ ФИЛИЈАЛЕ СМЕДЕРЕВО 

редни број ЈН 404-1-321/19-49
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци радова на реконструкцији и санацији - замени димњака на 
пословном објекту Филијале Смедерево, број 404-1-321/19-49, понуђачу „Апгапоујб дгас!пја‘' Д.о.о, ул. 
Бакићева бр.4а, 11000 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: \лллм.јаупепавауке.г?г0.г5

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: радови.

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

Предмет јавне набавке: Набавка радова на реконструкцији и санацији - замени димњака на пословном 
објекту Филијале Смедерево.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 2.500.000,00 динара

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-321/19-49

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. „Мекјјпд 1ећ“ д.о.о ул. Курласина бр,120, 31000 Ужице

2. „Апгапоујб дгасЈпја" д.о.о ул. Бакићева бр.4а, 11000 Београд

Укупан број поднетих понуда: 2 (две).

IV. Стручна оцена понуда

1. „ОТекНпд 1ећ“ д.о.о

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-48/19-8 
Назив понуђача: „\Л/е1сЛпд 1еМ" д.о.о 
Понудаброј 1010-19 од 10.10.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А: 2.444.385,00 динара. 

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА СА ПДВ-ОМ: 2.933.262,00 динара.

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

Рок плаћања рачуна је 10 дана од дана издавања рачуна (најкраће 8 дана а нгџдуже 15 дана). 

Рок за извођење радова је 45 дана од дана увођења у посао.(не може бити дужи од 45 дана). 

Гарантни рок 2 године од дана примопредаје радова. (најмање 2 године).



Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисијз констатује да је понуда понуђача „УУеИЈпд 1ећ" 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).

2. „Апгапоујс дгас!пја“ д.о.о

7.2 Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-48/19-9 
Иазив понуђача: „Апгалоујб дгас!пја“ д.о.о 
Понуда број 09-101-19 од 09.10.2019. године 
Гонуђач је поднео понуду: самостално

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А: 2.482.512,90 динара. 

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА СА ПДВ-ОМ: 2.979.015,48 динара.

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

Рок плаћања рачуна је 8 дана од дана издавања рачуна (најкраће 8 дана а најдуже 15
дана).

Рок за извођење радова је 45 дана од дана увођења у посао.(не може бити дужи од 45
дана).

Гарантни рок 2 године од дана примопредаје радова. (најмање 2 године).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Апгапомб дгас!пја‘‘ 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. Одбиј&не понуде

Редни број 
понуде

Назив
понуђача Разлози за одбијање понуде Понуђена цена (укупна 

цена без ПДВ-а)

1 „Ме1сЛпд 1ећ“
Д .0 .0

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:

Понуђач је у својој понуди бр. 1010-19 од
10.10.2019. године, доставио Образац број 4.1. 
Понуда за јавну набавку са структуром цене и 
упутством како да се попуни, који је објављен у 
Конкурсној документацији бр. 404-1-48/19-5 од
26.09.2019. године.

Наручилац је 09.10.2019. године Изменом 
конкурсне документације, бр.404-1 -48/19-6, 
изменио Техничку спецификацију и Образац број 
4.1. Понуда за јавну набавку са структуром цене 
и упутством како да се попуни, и тако измењене 
обрасце, у Конкурсној документацији 
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ истог дана објавио.

Како понуђач у својој понуди није доставио 
измењени Образац број 4.1. Понуда за јавну 
набавку са структуром цене и упутством како да 
се попуни, те Наручилац није у могућности да 
наведену понуду упореди са другом понудом, 
иста је оцењена као неприхватљива.

2.444.385,00
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VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.

Редни
број

понуде

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача Укупна цена у 

динарима без ПДВ-а
Ранг листа 
лонуђача

2 404-1-48/19-9 „Апгапоујб дгасЈпја" д.о.о 2.482.512,90 1

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 радова на реконструкцији и санацији - замени 
димњака на пословном објекту Филијале Смедерево, број 404-1-321/19-49, и уговор додели следећем 
понуђачу: „Апгапоујс дгасЈпја" д.о.о, ул. Бакићева бр.4а, 11000 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 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

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).

59019.95/21
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