
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ОЕ Ј 0/19-12 

72019.
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени 
гласник РСМ број 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013 и 23/15) и Извештаја о стручној 
оцени понуда број 404-2-10/19-11 од 24.04.2019, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У

ОДОДЕЛИУГОООРА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 

ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЈН: ЈН 404-22-228/19-10
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор у поступку јавне набавке Услуге вршења стручног надзора над извођењем 
радова за потребе РФЗО, ЈН број 404-22-228/19-10, понуђачу Жана Давидовић ПР, СТУДИО 
МАД, Тимочка 8, 11000 Београд, МБ 60948038, ПИБ 105389549.

О б р а з л о ж е њ е  

I Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање.
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд.
Интернет страница наручиоца: w w w .rfzo .rs .
Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање.

Републички фоид за здравствено осигурање закључује уговор о јавној набавци.

II. Подаци о јавној набавци 

Врста предмета јавне набавке: услуге

Предмет јавне набавке: Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова за потребе 
РФЗО.

Назив и ознака из општег речника набавке: Надзор грађевинских радова -  71247000 

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 2.000.000,00 динара.

Редни број јавне набавке: 404-22-228/19-10.

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

III. Основни подаци о понуђачима:

Р.Бр Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат
1. ГП ТРЕМ ГРАДЊА д.о.о. Зеке Буљубаше 8, 14000 Ваљево 23.04.2019. 11.28
2. Жана Давидовић ПР, СТУДИО МАД Тимочка 8, 11000 Београд 24.04.2019. 07.32

Укупан број поднетих понуда: 2 (две).
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IV. Стручна оцена понуда:
4.1 Број под којим је понуда заведена: 404-2-10/19-6

Назив понуђача: ГП TPEWI ГРАДЊА д.о.о. Понуђач је понуду поднео самостално. Понуда број 73/2019 од 22.04.2019.
1

Цена из понуде:

Поз. ОПИС/ОБИМ УСЛУГЕ 
Према вредности коначно изведених радова

Понуђена цена v % од 
вредности изведених оадова Максимум

1 . .-2 ■:; 4
1 до 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а 3% 3%
II 1.000.001,00 -  10.000.000,00 динара, без ПДВ-а 2,2 % 2,5%
III преко 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а 1,85% 2%

Износ ПДВ-а: 20 %

У цену су укључени сви трошкови понуђача.

Понуђена цена је укупна цена услуге стручног надзора над извођењем радова и обухвата све уобичајене пратеће и зависне трошкове. 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

Рок плаћања: 30 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 15, макс. 30 дана)
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4.2 Број под којим је понуда заведена: 404-2-10/19-7
Назив понуђача: Жана Давидовић ПР, СТУДИО МАД. Понуђач је понуду поднео самостално. Понуда број 17/19 од 23.04.2019

2

Цена из понуде:

Поз. ОПИС/ОБИМ УСЛУГЕ 
Према вреднооти коначно изведених радова

Понућена цена v % од 
вредности изведених оадова Максимум

1 2 3 . 4
I до 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а 2,8% 3%
II 1.000.001,00 -  10.000.000,00 динара, без ПДВ-а 2,3% 2,5%
III преко 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а 1,8% 2%

Износ ПДВ-а: понуђач није обвезник плаћања ПДВ-а 

У цену су укључени сви трошкови понуђача.

Понуђена цена је укупна цена услуге стручног надзора над извођењем радова и обухвата све уобичајене пратеће и зависне трошкове. 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

Рок плаћања: 15 дана од дана издавања исправног рачуна (мин. 15, макс. 30 дана)
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У поступку прегледа понуде Понуђача ГП ТРЕМ ГРАДЊА д.о.о. Комисија је извршила увид у 
достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио документацију 
тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Образац 1),
Решење о упису у Регистар понуђача, број БПН 2979/2014, од 09.06.2014,
Изјаву (на сопственом меморандуму), да је понуђач уписан у Регистар понуђача, са 
навођењем сајта на ком су подаци доступни,
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за јавну набавку {Образац 3), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН 
(Образац 6),
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Меницу, Менично писмо, Копију картона депонованог потписа лица које је 
потписало меницу, доказ о регистрацији Менице (НБС -  резултат претраге регистра 
меница), као средство обезбеђења за озбиљност понуде,
Следеће личне Лиценце ИКС, са потврдама да су исте важеће: 300, 311, 330, 350, 
381, 400, 411, 430, 450 и Лиценцу МУП-а за израду главног пројекта заштите од 
пожара, за једно лице (Лиценца број 07-152-50/13),
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора.

Комисија је затим констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је даље констатовала да у поступку отварања понуда нису уочени недостаци у 
понуди.

Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво и да је уписан у Регистар пониђача.

Комисија је затим констатовала да је Понуда Понуђача ГП ТРЕМ ГРАДЊА д.о.о, број 73/2019 
од 22.04.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-10/19-6, од 23.04.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда, бр, 404-2-10/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца, дана 16.04.2019;
одговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник PC", бр. 124/12, 14/15, 68/15) -  потпуно испуњава све техничке спецификације; 
прихватљива у погледу понуђене цене.

У поступку прегледа понуде Понуђача Жана Давидовић ПР, СТУДИО МАД Комисија је 
извршила увид у достављену документацију је констатовала да је Понуђач у Понуди доставио 
документацију тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Образац 1),
Решење о упису у Регистар понуђача, број БПН 609/2019, од 04.03.2019,
Изјаву (на сопственом меморандуму), да је понуђач уписан у Регистар понуђача, са 
навођењем сајта на ком су подаци доступни,
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за јавну набавку (Образац 3), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независној понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН 
(Образац 6),
Попуњен и печатиран Образац за идентификацију, Подаци о понуђачу (Образац А), 
Меницу, Менично писмо, Копију картона депонованог потписа лица које је 
потписало меницу, као средство обезбеђења за озбиљност понуде и Меницу и 
Менично писмо, као средство обезбеђења за добро извршење посла,
Следеће личне Лиценце ИКС, са потврдама да су исте важеће: 300, 301, 310, 330, 
350, 353, 381, 400, 450 и Лиценцу МУП-а за израду главног пројекта заштите од 
пожара, за једно лице (Лиценца број 07-152-465/13),
Уговоре о делу (за 4 лица носиоца личне Лиценце ИКС),
Уговоре и вршењу стручног надзора (два Уговора),
Попуњен, потписан и печатиран Модел уговора.

Комисија је затим констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
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Комисија је даље констатовала да у поступку отварања понуда иису уочени недостаци у 
понуди.

Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво и да је уписан у Регистар пониђача.

Комисија је затим констатовала да је Понуда Понуђача Жана Давидовић ПР, СТУДИО МАД, 
број 17/19 од 23.04.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-10/19-7, од 24.04.2019:

благовремена -  примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда, бр. 404-2-10/19-5, објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, дана 16.04.2019;
одговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) -  потпуно испуњава све техничке
спецификације;
прихватљива у погледу понуђене цене.

Имајући у виду све наведено, Комисија је констатовала да су у предметном поступку 
прибављене 2 (две) понуде које су благовремене, одговарајуђе и прихватљиве у погледу 
понуђене цене, и то Понуђача ГП ТРЕМ ГРАДЊА д.о.о. и Понуђача Жана Давидовић ПР, 
СТУДИО МАД, који су доставили све доказе о испуњености услова захтеваних Конкурсном 
документацијом.

V. Одбијене понуде
Комисија је констатовала да у поступку предметне јавне набавке није било понуда које су 
оцењене као неприхватљиве и услед тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Комисија је констатовала да је Конкурном документацијом одређен критеријум:
НАЈНИЖА ПОНУЂЕИА ЦЕНА У % за позицију I (за вредност изведених радова до 1.000.000, 00 
динара без ПДВ-а).
У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом за позицију I, 
предвиђено је да ће Наручилац доделити уговор понуђачу који је понудио н и ж у  иену v % за 
позииију II (за вредност изведених радова до 10.000.000,00 динара без ПДВ-а), а затим 
понуђачу који је понудио нижу цену v % за позииију Ш (за вредност радова преко 10.000.000,00 
динара без ПДВ-а).

Комисија је затим извршила Рангирање прихватљивих понуда

Назив понуђача Понућена цена v % од вредности 
изведених радова за позицију I Рангирање

Жана Давидовић ПР, СТУДИО МАД 2,8% 1
ГП ТРЕМ ГРАДЊА д.о.о. 3% 2

VII. Трошкови припремања понуде
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Комисија је констатовала да Понуђач Жана Давидовић ПР, СТУДИО МАД није исказао 
трошкове припремања понуде.

VIII. Предлог комисије
Како је Комисија утврдила да је наведени Понуђач испунио услове за учешће у поступку јавне 
набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду (Понуђач је доставио све доказе 
прописане Конкурсном документацијом) и увидом у јавно доступне податке, од истог није било 
захтевано достављање доказа, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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Комисија за слровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предлажила је 
да се донесе Одлука о додели уговора у јавној набавци Услуге вршења стручног надзора над 
извођењем радова за потребе РФЗО, ЈН број 404-22-228/19-10, и уговор закључи са 
Понуђачем Жана Давидовић ПР, СТУДИО МАД, Тимочка 8, 11000 Београд, МБ 60948038, 
ПИБ 105389549.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Комисија је у посебној напомени навела да је уговор о набавци предметне услуге за претходни 
период од 12 месеци престао да важи 20.04.2019.

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

IX. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 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).

Проф> др Сања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

59019.39/127
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