
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ОШЈЈрој: 404-1-33/20-.{/ј

Р /  .III! 20РДгодине 
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. 404-1-33/20-10 од 
21.07.2020. године в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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АСИНХРОНИМ ТРАНСПОРТНИМ ПРОТОКОЛИМА ЗА ПОЗИВ ФУНКЦИЈА ПОСЛОВНИХ
АПЛИКАЦИЈА РФЗО
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци: Услуга успостављања платформе за размену података 
унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за подрижу синхроним и 
асинхроним транспортним протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО, ЈН бр. 404-1- 
208/20-44, понуђачу 1п^огта1Јка аД  Јеврејска 32, Београд, као представнику понуђача у заједничкој 
понуди: ЈпГогтаИка а.д. и Аззесо 8ЕЕ 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: иллм.јаупепавауке.г?20-г5

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. 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 успостављања платформе за размену података унутар РФЗО, 
као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за подршку синхроним и асинхроним 
транспортним протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 407.000.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: 72262000- Услуге израде софтвера, 48620000-

Оперативни системи, 72210000- Услуге програмирања софтверских пакет програма, 

72266000- Услуге консултовања у вези са софтвером.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-208/20-44.

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1.
Заједничка понуда:
1. ЈпЈогтаШа а.с1. и
2. Аззесо ЗЕЕ сЈ.о.о.

1. Јеврејска 32, Београд
2. Милутина Миланковића 19г, Београд

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).

Наручиоцу је након истека рока за достављање понуда пристигла понуда понуђача А*оз !Т 8о1и*Јоп5 
апс! зеплсеб сЈ.о.о, Данила Лекића Шпанца 31, Београд, у 11:35 часова. Наведена понуда је у складу 
са чланом 104. став 4. Закона о јавним набавкама неотворена враћена понуђачу, Допис број 404-1- 
33/20-9 од 14.07.2020. године.



IV. Стручна оцена понуда

1. 1п*огтаНка а.сЈ.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1 >33/20-6 
Назив понуђача: ЈпђзгтаКка а.с!.
Понуда број 7-577 од 13.07.2020. године
Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда 1пТогта1Јка а.<1 и Аззесо 5ЕЕ с1.о.о.

I

Ред. бр. Назив услуге Цена у динарима без 
ПДВ-а

Цена у динарима са 
ПДВ-ом

1 Услуге анализе и редизајна пословних 
процеса 59.353.120,00 71.223.744,00

2 Услуге пословне анализе за потребе 
имплементације СОА 38.875.200,00 46.650.240,00

3 Услугу модификације постојећих „\л/ев“ 
сервиса за потребе излагања на ЕСБ 95.620.630,00 114.744.756,00

4 Услугу развоја нових „меб" сервиса за 
потребе излагања на ЕСБ 51.871.050,00 62.245.260,00

5
Услугу развоја и излагања „мев" 
сервиса за потребе интеграције са 
спољним сарадницима

52.240.000,00 62.688.000,00

УКУПНО: 297.960.000,00 357.552.000,00

II

Ред.бр 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
Софтвер за 
интеграцију 
апликација

ком. 1 82.673.470,00 99.208.164,00 82.673.470,00 99.208.164,00

2

Наменски
интеграциони

„зесигЛу
да*е\л/ау

аррНапсе'1
урађај

ком. 2 12.402.000,00 14.882.400,00 24.804.000,00 29.764.800,00

УКУПНО: 107.477.470,00 128.972.964,00

УКУПНО без ПДВ-а {I + II) 405.437.470,00 динара.

УКУПНО са ПДВ-ом (I + I!) 486.524.964,00 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.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача 1п^огтаИка а.сЈ. као представника понуђача у 
заједничкој понуди: 1пГогта1Јка а.<1 и Аззесо 5ЕЕ сЈ.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.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.

Рангирање није извршено будући да је у року за подношење понуда пристигла само једна
понуда.

VII. Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предлаже да 

се донесе одлука о додели уговора за јавну набавку: Услуга успостављања платформе за размену 
података унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за подршку 
синхроним и асинхроним транспортним протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО, 
број 404-1-208/20-44 и уговор додели понуђачу № гтаКка аД  Јеврејска 32, Београд, као 
представнику понуђача у заједничкој понуди: 1п^огтаИка а.с!. и Аззесо ЗЕЕ с!.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.

<? а 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).

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

59020.67/29
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