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Д испозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци услуге замене, унификације, функционалне и техничке 
надоградње постојећих софтверских система РФЗО, број 404-1-208/20-15, понуђачу Мтс системи и 
интеграције д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 11 г, као представнику понуђача 
у заједничкој понуди: Информатика а.д и Вез1 СопзиКшд 0М8 сЈ.о.о. (са подизвођачима: 
Едгак1а сЈ.о.о. и Ре(гоНеас1 сЈ.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: цлллл/.јаупепавауке.гЕго.гз
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Н. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: услуга.
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:

Предмет јавне набавке: Услуга замене, унификације, функционалне и техничке надоградње 
постојећих софтверских система РФЗО.

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге израде софтвера - 72262000, Оперативни 
системи - 48620000, Услуге програмирања софтверских пакет производа - 72210000, Услуге 
консултовања у вези са софтвером - 72266000.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 450.000.000,00 динара.
3. Редни број јавне набавке: 404-1-208/20-15.

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

Ш. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1

Заједничка понуда: Мтс системи и 
интеграције д.о.о., Информатика а.д и 

Вез* СопзиШпд ОМЗ сЈ.о.о. са 
подизвођачима: Едгак!а с!.о.о. и 

Ре1гоНеас1 с!.о.о.

Ул. Милутина Миланковића бр. 11 г, Нови Београд; 
Ул. Јеврејске бр. 32, Београд;

Ул. Радничка бр. 63/23, Београд 
ул. Цара Душана бр.205а, Земун и 

ул. Краља Петра Првогбр.10, Велика Плана

2 А1об 1Т 5о1иКоп апсЈ Зеплсез сЈ.о.о. Ул. Данила Лекића Шпанца бр. 31, Нови Београд

Укупан број поднетих понуда: 2 (две).



IV. Стручна оцена понуда

1. Мтс системи и интеграције д.о.о.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-19/20-14
Назив понуђача: Заједничка понуда - Мтс системи и интеграције д.о.о.
Понуда број П37/20 од 09.06.2020.године
Понуђач је поднео понуду: Заједничка понуда: Мтс системи и интеграције д.о.о., Информатика 
а.д и Вез* СопзиШпд ОМ5 сГо.о. са подизвођачина: ЕдгаМа с1.о.о. и Ре^гоћеас! с1.о.о.

Редни
број Назив услуге Цена у динарима без 

ПДВ-а
Цена у динарима са 

ПДВ-ом

1 Анализа пословних процеса 15.393.530,00 18.472.236,00

2
Услуга имплементације 

софтверског система из тачке 
35 Техничке спецификације

60.149 180,00 72.179.016,00

3
Услуга развоја и 

имплементације софтверских 
система из тачке 3, 4, 6, 7 и 9 

Техничке спецификације
36.618.073,00 43.941.687,60

4
Услуга развоја и 

имплементације софтверских 
система из тачке 22, 27 и 28 

Техничке спецификације
17.791.117,00 21.349.340,40

5
Услуга развоја и 

имплементације софтверских 
система из тачке 1, 2, 5, 8 и 11 

Техничке спецификације
72.716.052,00 87.259.262,40

6
Услуга развоја и 

имплементације софтверских 
система из тачке 13, 18, 19,23 
и 29 Техничке спецификације

81.697.704,00 98.037.244,80

7

Услуга развоја и 
имплементације софтверских 

система из тачке 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 21 и 33 Техничке 

спецификације

60.679.044,00 72.814.852,80

8

Услуга развоја и 
имплементације софтверских 

система из тачке 20, 24, 25, 26, 
30, 31, 32 и 34 Техничке 

спецификације

75.954.860,00 91.145.832,00

9 Интеграција свих софтверских 
система 27.110.440,00 32.532.528,00

УКУПНО: 448.110.000,00 537.732.000,00
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФАЗЕ 2. ПРОЈЕКТА:

ТАБЕЛА БР. 1:

Назив услуге Цена у динарима без ПДВ-а Цена у динарима са ПДВ-ом

Услуга имплементације софтверског 
система из тачке 35 Техничке 

спецификације
11.597.968,00 13.917.561,60

ТАБЕЛА БР. 2:

Редни
број Назив 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

Централни 
софтверски 
систем (Не!р 

Резк и 
ТЈскеКпд 
систем): 

Лиценца са 
неограниченим 
бројем изег-а и 
неограниченим 
роком трајања

ком. 1 23.969.756,00 28.763.707,20 23.969.756,00 28.763.707,20

2

Лиценце за 
повезивање 
Не!р Оезк и 

ИскеИпд 
система са 

осталим 
апликацијама

ком. 34 722.984,00 867.580,80 24.581.456,00 29.497.747,20

УКУПНО: 24.692.740,00 29.631.288,00 48.551.212,00 58.261.454,40

УКУПНО без ПДВ-а (I + II) 60.149.180,00 динара. 
УКУПНО са ПДВ-ом (I + II) 72.179.016,00 динара. 

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

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. {минимум 90 дана).
Рок плаћања за услуга је 30 дана од дана издавања рачуна. (најмање 30 а најдуже 45 дана).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је Заједничка понуда: Мтс системи и интеграције д.о.о., 
Информатика а.д и Вез1 СопзиШпд ОМ8 с!.о.о. са подизвођачима: Едгак1а сЈ.о.о. и РеЈгоМеас! <±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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2. А(оз 1Т Зо1и(Јоп апс! б е тс е з  сЈ.о.о.
Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-19/20-15 
Назив понуђача: А1о5 1Т 8о1и1:Јоп апс! Зегујсеб с1.о.о. 
Понуда број 18/20 од 16.06.2020.године 
Понуђач је поднео понуду: самостално___________

Редни
број Назив услуге Цена у динарима без 

ПДВ-а
Цена у динарима са 

ПДВ-ом

1 Анализа пословних процеса 15.447.300,00 18.536.760,00

2
Услуга имплементације 

софтверског система из тачке 
35 Техничке спецификације

60.384.652,00 72.461.582,40

3
Услуга развоја и 

имплементације софтверских 
система из тачке 3, 4, 6, 7 и 9 

Техничке спецификације
36.745.810,00 44.094.972,00

4
Услуга развоја и 

имплементације софтверских 
система из тачке 22, 27 и 28 

Техничке спецификације
17.885.582,00 21.462.698,40

5
Услуга развоја и 

имплементације софтверских 
система из тачке 1, 2, 5, 8 и 11 

Техничке спецификације
72.994.775,00 87.593.730,00

6
Услуга развоја и 

имплементације софтверских 
система изтачке 13, 18, 19, 23 
и 29 Техничке спецификације

82.004.021,00 98.404.825,20

7

Услуга развоја и 
имплементације софтверских 

система изтачке 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 21 и 33 Техничке 

спецификације

60.885.447,00 73.062.536,40

8

Услуга развоја и 
имплементације софтверских 

система из тачке 20, 24, 25, 26, 
30, 31, 32 и 34 Техничке 

спецификације

76.252.779,00 91.503.344,80

9 Интеграција свих софтверских 
система 27,262.634,00 32.715.160,80

УКУПНО: 449.863.000,00 539.835.600,00

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ ФАЗЕ 2. ПРОЈЕКТА:

ТАБЕЛА БР. 1:

Назив услуге Цена у динарима без ПДВ-а Цена у динарима са ПДВ-ом

Услуга имплементације софтверског 
система из тачке 35 Техничке 

спецификације
11.296.843,00 13.556.211,60
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ТАБЕЛА БР. 2:

Редни
број Назив 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

Централни 
софтверски 
систем (Не1р 

Резк и 
ТЈскеИпд 
систем): 

Лиценца са 
неограниченим 
бројем ивег-а и 
неограниченим 
роком трајања

ком. 1 24.057.621,00 28.869.145,20 24.057.621,00 28.869.145,20

2

Лиценце за 
повезивање 
Не1р Резк и 

ТЈскеКпд 
система са 

осталим 
апликацијама

ком. 34 736.182,00 883.418,40 25.030.188,00 30.036.225,60

УКУПНО: 24.793.803,00 29.752.563,60 49.087.809,00 58.905.370,80

УКУПНО без ПДВ-а (I + II) 60.384.652,00 динара. 

УКУПНО са ПДВ-ом (I + II) 72.461.582,40 динара. 

Стопа ПДВ-а: 20% (изражена у процентима).
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. (минимум 90 дана).
Рок плаћања рачуна за сваку фазу појединачно је 30 дана од дана издавања рачуна.
(најмање 30 а најдуже 45 дана).
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Конкурсном документацијом, у делу V - Услови за учешће и доказивање испуњености услова 
(страна 60/82 КД), за)стевано је испуњење додатног услова кадровског капацитета, да понуђач има на 
располагању следеће стручњаке који ће бити ангажовани на реализацији предметне набавке:
- најмање једног сертификованог извршиоца Тће Ореп Огоир 1_еасЈтд Ше с1еуе1ортеп1 о( ореп, уепс1ог 
пеи1га1 1Т з1апс!агс15 апсЈ сегШЈсаИопз за шта се као доказ доставља Сертификат у домену \/епс1ог 
пеи1га1 Еп^егрпзе агс!Шес*иге издат од стране ТИе Ореп Огоир или  одговарајуће асоцијације, копија 
уговора о раду, М образац пријаве на обавезно социјално осигурање, или копија уговора о делу, 
уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о
- најмање једног сертификованог извршиоца у домену \/епс!ог пеи1га1 Еп1егрпзе доуегпепсе 

организације и управљања за шта се као доказ доставља Сертификат у домену \/епс!ог пеи*га1 
Еп1егрг1зе доуегтепсе организације (СОВ1Т ^оипсЈаИоп или  одговарајући), копија уговора о раду, М 
образац пријаве на обавезно социјално осигурање, или копија уговора о делу, уговора о обављању 
привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је законит 
правни основ ангажовања лица код понуђача.

Увидом у понуду понуђача А1об 1Т ЗоЈиКоп апс! Зеплсез сј.о.о. утврђено је да нису достављени 
Сертификат у домену \/епс!ог пеи!га1 Еп1егрпзе агсМКес^иге издат од стране Тће Ореп Огоир или  
одговарајуће асоцијације и Сертификат у домену \/епс1ог пеи1га1 Еп^егрпзе доуегтепсе организације 
(СОВ1Т ^оипсЈаКоп и л и  одговарајући ).
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Комисија је констатовала да је А1оз 1Т бо1и(1оп апс1 бегујсез <1о.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

Број под 
којим је 
понуда 

заведена
Назив понуђача Разлог за одбијање понуде

404-1-19/20-15 А105 1Т 8о1и11оп 
апс1 бетсез сЈ.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:

Конкурсном документацијом, у делу V - Услови за 
учешће и доказивање испуњености услова (страна 60/82 
КД), захтевано је испуњење додатног услова кадровског 
капацитета, да понуђач има на располагању следеће 
стручњаке који ће бити ангажовани на реализацији 
предметне набавке:
- најмање једног сертификованог извршиоца Тће Ореп 
Огоир !_еас!Јпд 1ће с!еуе1ортеп1 о? ореп, уепс!ог пеи1га( 1Т 
51апс1агсЈ5 апс! се11ЈЛса!Јоп5 за шта се као доказ доставља 
Сертификат у домену \/епсЈог пеи*га! Еп1егрг1зе агсћЛесШге 
издат од стране Тће Ореп Сгоир и л и  одговарајуће 
асоцијације, копија уговора о раду, М образац пријаве на 
обавезно социјално осигурање, или копија уговора о делу, 
уговора о обављању привремених и повремених послова, 
уговора о допунском раду или другог уговора који је 
законит правни основ ангажовања лица код понуђача.
- најмање једног сертификованог извршиоца у домену 

УепсЈог пеи1га! Еп{егрпзе доуегпепсе организације и 
управљања за шта се као доказ доставља Сертификат у 
домену УепсЈог пеи!га1 Еп1егрпбе доуегтепсе организације 
(СОВ1Т ЈоипсЈађоп или  одговарајући), копија уговора о 
раду, М образац пријаве на обавезно социјално 
осигурање, или копија уговора о делу, уговора о 
обављању привремених и повремених послова, уговора о 
допунском раду или другог уговора који је законит правни 
основ ангажовања лица код понуђача.

Увидом у понуду понуђача А1об 1Т ЗоЈиКоп апс! 
Земсез с!.о.о. утврђено је да нису достављени 
Сертификат у домену \/епс!ог пеи!га! Еп1егрп5е агсћИес1иге 
издат од стране Тће Ореп Сгоир или  одговарајуће 
асоцијације и Сертификат у домену УепсЈог пеи*га1 
Еп1егрп5е доуегтепсе организације (СОВ1Т ЈоипАаНоп или  
одговарајући).

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.
Ранг листа:

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача Укупно понуђена 

цена Рангирање

404-1-19/20-14

Заједничка понуда: Мтс системи и 
интеграције д.о.о., Информатика а.д 

и Вез* СопзиШпд 0М8 сЈ.о.о. са 
подизвођачима: ЕдгаМа с!.о.о. и 

Ре1гоћеас1 с1.о.о

448.110.000,00 1
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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 услуга замене, унификације, функционалне 
и техничке надоградње постојећих софтверских система РФЗО, број 404-1-208/20-15 и уговор додели 
понуђачу Мтс системи и интеграције д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 11г, као
представнику понуђача у заједничкој понуди: Информатика а.д и Вез1 СопзиШпд ОМЗ с1.о.о. (са 
подизвођачима: Едгак1а с!.о.о. и Ре̂ гоћеасЈ с!.о.о.).

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

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).

П1ЛРР1ГГПР ГР1ГГПРД

59020.37/51
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