
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА  
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
08/3 број: 404-1-31/16-14 
02.08.2016. 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, 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, 23/15) и Извештаја о стручној оцени 
понуда бр. 404-1-31/16-13 од 28.07.2016. године, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

  Додељује се уговор о јавној набавци: Услуга сервисирања фотокопир апарата за 
потребе РФЗО, за период од 24 месеца, број 404-1-201/16-28 и то: 

- за партију 1 - CANON понуђачу Malex City Copy Service d.o.o., Мије Ковачевића 10, 
Београд, 

- за партију 2 - SHARP понуђачу Digitron Ist d.o.o., Цара Лазара 3, 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: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 II Подаци о јавној набавци 

1. Врста предмета јавне набавке: услуге. 

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

Предмет јавне набавке Услуга сервисирања фотокопир апарата за потребе РФЗО, за 
период од 24 месеца, обликован је у следеће партије: 
 

Број 
партије 

Назив партије 
Назив и ознака из општег 

речника набавке 
Процењена вредност 

по партијама 

1 CANON 
503132000 – услуге 

одржавања фотокопирних 
уређаја 

8.470.000,00 

2 SHARP 
503132000 – услуге 

одржавања фотокопирних 
уређаја 

2.500.000,00 

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а 10.970.000,00 

 

3. Редни број јавне набавке: 404-1-201/16-28. 

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. 

5. Подаци из плана набавке:  
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки РФЗО за 2016., 01/2 број 404-39/16 од 
27.01.2016., изменом и допуном Плана набавки 01/2 број 404-397/16 од 27.04.2016 на 
позицији 425000 –Текуће поправке и одржавање, 425200 – Текуће поправке и одржавање 
опреме, 425224 – Сервис фотокопир апарата. 

http://www.rfzo.rs/
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III Основни подаци о понуђачима 

Р.Б. Назив понуђача Адреса 

1. Digitron Ist d.o.o. Цара Лазара 3, Београд 

2. Malex City Copy Service d.o.o. Мије Ковачевића 10, Београд 

Укупан број поднетих понуда: 2 (две). 

Број понуда по партијама:  

Број партије Назив партије Број понуда 

1 CANON 1 

2 SHARP 1 

 

IV Стручна оцена понуда 

1. Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/16/1 
 Назив понуђача: Digitron Ist d.o.o. 

             Понуда број 156/16 од 25.07.2016. године 
             Понуђач је поднео понуду: самостално 
  Понуђач је поднео понуду за партију 2. 
 
  Укупно за партију 2 - SHARP без ПДВ-а: 101.270,00 
 

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда, (мин.90 дана). 
 
Рок плаћања 30 (мин. 30 дана, макс. 90 дана ) од дана издавања исправног рачуна. 

Комисија је констатовала да је понуда Digitron Ist d.o.o. прихватљива.  
  
  

2. Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/16/2 
 Назив понуђача: Malex City Copy Service d.o.o. 
 Понуда број 3642-02/16 од 27.06.2016.  године 
 Понуђач је поднео понуду: самостално 
     Понуђач је поднео понуду за партију 1. 
 
 Укупно за партију 1 - CANON без ПДВ-а: 1.273.750,00 
 

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда, (мин.90 дана). 
 

Рок плаћања 30 (мин. 30 дана, макс. 90 дана ) од дана издавања исправног рачуна. 
 

   Комисија је констатовала да је понуда Malex City Copy Service d.o.o. прихватљива. 

 Наручилац је дана 27.07.2016. године у складу са чланом 93. став 4. ЗЈН, упутио 
Захтев, број 404-1-31/16-10, за саглaсност за исправку рачунске грешке у обрасцима понуде у 
табелама 2, 3, 4 и 5 у укупном збиру, будући да је урачуната цена норме часа која према 
упутству за попуњавање образаца понуде није требала да буде урачуната у вредност понуде 
по моделу фотокопира апарата и у укупној вредности понуде за партију 1 тако што уместо 
1.273.750,00 динара без ПДВ-а треба да износи 1.272.550,00 динара без ПДВ-а. Понуђач је 
дана 27.07.2016. године доставио сагласност за исправку рачунских грешака, заведена под 
бројем 404-1-31/16-12, од 28.07.2016. 

 

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. 

 Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, 
јесте рок плаћања рачуна. Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више 
прихватљивих понуда буду имале исту цену за предметну услугу, предност ће имати она 
понуда у којој је понуђен дужи рок плаћања рачуна. 

 Ранг листа понуђача: 

 Партија 1 - CANON 

    Број под којим  
је понуда заведена  

Назив понуђача Цена без ПДВ-а 
Ранг  
листа 

404-1-31/16/1 
Malex City Copy Service 
d.o.o. 

1.272.550,00 1 

  

 Партија 2 - SHARP 

    Број под којим  
је понуда заведена  

Назив понуђача Цена без ПДВ-а 
Ранг  
листа 

404-1-31/16/2 Digitron Ist d.o.o. 101.270,00 1 

 

VII Предлог комисије  

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, 
предложила је да се одлука о додели  уговора за јавну набавку: Услуга сервисирања 
фотокопир апарата за потребе РФЗО, за период од 24 месеца, број 404-1-201/16-28, додели 
понуђачима:  

-  за партију 1 – CANON понуђачу Malex City Copy Service d.o.o., Мије Ковачевића 10, 
Београд, 

- за партију 2 - SHARP понуђачу Digitron Ist d.o.o., Цара Лазара 3, Београд. 

 
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање 

доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана 

од дана објаве исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15). 
 
57016.62/22 


