
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-12/16-/6 
'10 . . 1 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 и 32/13) и Извештаја о стручној оцени 
понуда бр. 404-1-12/16-12 од 19.04.2016. године, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИУГОВОРА

Додељује се уговор о јавној набавци услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за 
период од 2 године, број 404-1-205/16-10 лонуђачу Те1епог с1.о.о., Омладинских бригада 90, 
Нови 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: уууууу.гГго.гз

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 мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 2 
године.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 8.000.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: 64212000 -  услуге мобилне телефоније.

3. Редни број јавне набавке. 404-1-205/16-10.

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

5. Подаци из плана набавке:
Јавна набавка је предвиђена Планом набавки РФЗО за 2016., 01/2 број 404-39/16 од 
27.01.2016. на позицији 421000 -  Стални трошкови -  конто - 421414 -  Услуга мобилне 
телефоније.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. Телеком Србија а.д. Таковска 2, Београд

2. \/1Р МовПе с1.о.о. Омладинских бригада 21, 
Нови Београд

3. Те!епог с!.о.о.
Омладинских бригада 90, 

Нови Београд

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).



IV. Стручна оцена понуда

1. Број под којим је понуда заведена: 404-1-12/16/1 
Назив понуђача: Телеком Србија а.д.
Понуда број 141573/1-2016 од 11.04.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Позиција Опис позиције Цена једног минута у 
динарима без ПДВ-а

1 2 3
1 Цена минута разговора ка бројевима из мреже (који нису у групи) 0,00

2 Цена минута разговора ка осталим оператерима мобилне и фиксне 
телефоније 0,01

3
Цена минута разговора за позиве са локала кућне централе Наручиоца ка 
бројевима у мрежи мобилне телефоније Понуђача са тарифирањем у 
секундама без заокруживања

0,00

4
Цена минута разговора са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима 
мобилне телефоније ван мреже Понуђача са тарифирањем у секундама без 
заокруживања

0,00

Стопа ПДВ-а у %: 20%

Износ опредељеног буџета за телефонске апарате за период од две године износи 8.027.543,00 
динара без ПДВ-а,

Цена СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније 1,70 динара без 
ПДВ-а. (не сме бити већа од цене СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне 
телефоније из важећег званичног ценовника Понуђача)

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде, (минимум 90 дана)

Рок плаћања је 30 дана од дана издавања исправног рачуна. (најмање 30 а најдуже 90 дана).

Комисија је констатовала да је понуда Телеком Србија а.д. прихватљива.

2. Број под којим је понуда заведена: 404-1-12/16/2 
Назив понуђача: VIР МовПе сЈ.о.о.
Понуда број 31099 од 15.04.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Позиција Опис позиције Цена једног минута у 
динарима без ПДВ-а

1 2 3
1 Цена минута разговора ка бројевима из мреже (који нису у групи) 0,01

2 Цена минута разговора ка осталим оператерима мобилне и фиксне телефоније 1,50

3
Цена минута разговора за позиве са локала кућне централе Наручиоца ка 
бројевима у мрежи мобилне телефоније Понуђача са тарифирањем у 
секундама без заокруживања

0,01

4
Цена минута разговора са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима 
мобилне телефоније ван мреже Понуђача са тарифирањем у секундама без 
заокруживања

0,056

Стопа ПДВ-а у %: 20%

Износ опредељеног буџета за телефонске апарате за период од две године износи 
5.416.666,66 динара без ПДВ-а.

Цена СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније 3,00 динара без 
ПДВ-а. (не сме бити већа од цене СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне 
телефоније из важећег званичног ценовника Понуђача)

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана)

Рок плаћања је 30 дана од дана издавања исправног рачуна. (најмање 30 а најдуже 90 дана).

Комисија је констатовала да је понуда МР МовНе с!.о.о. прихватљива.



3. Број под којим је понуда заведена: 404-1-12/16/3 
Назив понуђача: Те!епог с!.о.о.
Понуда број 10221/1 од 15.04.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Позиција Опис позиције Цена једног минута у 
динарима без ПДВ-а

1 2 3
1 Цена минута разговора ка бројевима из мреже (који нису у групи) 0,00

2 Цена минута разговора ка осталим оператерима мобилне и фиксне телефоније 0,00

3
Цена минута разговора за позиве са локала кућне централе Наручиоца ка 
бројевима у мрежи мобилне телефоније Понуђача са тарифирањем у 
секундама без заокруживања

0,00

4
Цена минута разговора са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима 
мобилне телефоније ван мреже Понуђача са тарифирањем у секундама без 
заокруживања

0,01

Стопа ПДВ-а у %: 20%

Износ опредељеног буџета за телефонске апарате за период од две године износи 
7.803.333,33 динара без ПДВ-а.

Цена СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније 3,00 динара без 
ПДВ-а. (не сме бити већа од цене СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне 
телефоније из важећег званичног ценовника Понуђача)

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде, (минимум 90 дана)

Рок плаћања је 45 дана од дана издавања исправног рачуна. (најмање 30 а најдуже 90 дана).

Комисија је констатовала да је понуда Те1епог <1о,о. прихватљива.

V Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као 
неприхватљиве и уследтога одбијене.

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање

Економски најповољнија понуда и начин примене методологије доделе пондера:

Елементи критеријума:

1. Понуђена цена -  80 поена

Ц1 - Понуђена цена минута разговора ка бројевима из мреже (који нису у групи)
Ц2 - Понуђена цена минута разговора ка осталим оператерима мобилне и фиксне телефоније 
ЦЗ -  Понуђена цена минута разговора за позиве са локала кућне централе Наручиоца ка 

бројевима у мрежи мобилне телефоније Понуђача са тарифирањем у секундама без 
заокруживања.

Ц4 - Понуђена цена минута разговора са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима 
мобилне телефоније ван мреже Понуђача са тарифирањем у секундама без заокруживања.

Методологија израчунавања по формули:

ЦП=0,375хЦ1+0,375хЦ2+0,125хЦЗ+0,125хЦ4
ПП=ЦПНх80

ЦП
где су:
ЦП -  Пондерисана понуђена цена
ЦПН -  Најнижа пондерисана понуђена цена
ПП -  Број поена понуђача за елемент критеријума понуђена цена

Напомена: Понуђачи су у обавези да бар за једну цену из обрасца 4.1. Образац понуде (Ц1; 
Ц2, ЦЗ или Ц 4 ), наведу цену која није нижа од 0,01 динар.
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2. Износ опредељеног буџета за телефонске апарате -  20 поена 

Методологија израчунавања по формули:

понуђени износ буцета за телеФонске апарате х максималан број поена (20 поена) 
највећи понуђени износ

Ранг листа понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Укупан број 
пондера Рангирање

1 Те1епог с!.о.о. Омладинских бригада 90, Нови 
Београд 99,44 1

2 Телеком Србија а.д. Таковска 2, Београд 46,67 2

3 VIР МоћНе с1.о.о. Омладинских бригада 21, Нови 
Београд 13,67 3

VII Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, 
предложила је да се одлука о додели уговора за јавну набавку услуге мобилне телефоније за 
потребе РФЗО за период од 2 године, бр. 404-1-205/16-10, додели понуђачу Те!епог сЈ.о.о. 
Омладинских бригада 90, Нови 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).

57016.39/61
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