
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-1-60/15-Л\
(Л I *Г. 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. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013, 23/15) и Извештаја о 
стручној оцени понуда бр. 404-1-60/15-10 од 16.09.2015. године, в.д. директора Републичког 
фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У  

О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку: Тонери, рибони, јпк-је* кертриџи, факс 
филмови за потребе РФЗО, број 404-4-101/15-72, за:

за партију 3 - тонери за зИагр фотокопир апарате, са понуђачем ОЈдЛгоп 18Т сј.о.о., Цара 
Лазара 3, Београд,
за партију 4 - тонери, рибон траке, факс филмови за ерзоп, о1утрЈа, т т о К а  и партију 7 - 
*онери, рибон траке, факс филмови за рапазопјс, са понуђачем 1&0 С о т  с ј .о .о ., Вилине 
Воде бб, 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. Ижерне! сфанииа наручиииа. уууууул Г/ц.г^

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање закључује оквирни споразум и уговор о 
јавној набавци.

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: добра.

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

Предмет јавне набавке: Тонери, рибони, тк-је ! кертриџи, факс филмови за потребе РФЗО, 
обликован је у следеће партије:

Број
партије Назив партије Назив и ознака из општег 

речника набавке
Процењена вредност 

по партијама

3 ТОНЕРИ ЗА 5НАГСР 
ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

30125110 -  Тонер за ласерске 
штампаче и телефакс машине, 

30125120 -  Тонер за 
фотокопир апарате

300.000,00

4
ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС 
ФИЛМОВИ ЗА ЕРбОК!, 
01_УМР1А, М11\101_ТА

30125110-Тонер за ласерске 
штампаче и телефакс машине, 

30125120-Тонер  за 
фотокопир апарате

150.000,00

7 ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС 
ФИЛМОВИ ЗА РАМАЗОМС

30125110 -  Тонер за ласерске 
штампаче и телефакс машине, 

30125120 -  Тонер за 
фотокопир апарате

800.000,00

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а 1.250.000,00



3. Редни број јавне набавке: 404-4-101/15-72.

4. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за 
подношење понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН.

5. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 1.250.000,00 динара.

6. Подаци из плана набавке:
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки РФЗО за 2015. годину, број 01/2 број 404- 
127/15 од 04.02.2015. изменом и допуном Плана набавки 01/2 број: 404-402/15 од 
31.03.2015., изменом и допуном Плана набавки 01/2 број: 404-653/15 од 28.05.2015. и 
изменом и допуном Плана набавки 01/2 број: 404-824/15 од 07.07.2015. на позицији 426000 -  
Набавка потрошног материјала -  конто - 426111 -  Тонери и рибони.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1 Џзроп (±0.0. Градско шеталиште 57, 
Чачак

2 I & О С о т  <±о.о. Вилине Воде бб, Београд
3 ОЈдКгоп 18Т <±о.о. Цара Лазара 3, Београд

Укупан број поднетих понуда: 3

Број понуда по партијама:

Број партије Назив партије Број понуда

3 ТОНЕРИ ЗА 5НАРР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 1

4 ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС ФИЛМОВИ ЗА 
ЕР50И, 01_УМР1А, М1М01/ГА 1

7 ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС ФИЛМОВИ ЗА 
РАМА50М1С 1

IV. Стручна оцена понуда

1. Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/15-1 
Назив понуђача: Џзроп <±о.о.
Предметни поступак јавне набавке спроводи се на основу члана 35. став 1. тачка 1. 

ЗЈН, у коме наручилац позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку 
да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим.

Будући да понуђач Џзроп с ј.о .о . није поднео понуду у отвореном поступку јавне набавке: 
Тонери, рибони, јпк-је! кертриџи, факс филмови за потребе РФЗО, број 404-1-101/15-28, 
Наручилац га није позвао да учествује у поступку преговарања на основу члана 35. став 1. 
тачка 1. те у истом не може ни да поднесе понуду.

Имајући у виду наведено, понуда понуђача (Јзроп сГо.о., на отварању понуда није 
отварана, и иста је неотворена враћена понуђачу.

2. Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/15-2 
Назив понуђача: 1&0 С о т  <±о.о.
Понуда број 873/4 од 11.09.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 4 и 7

БР. НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена 
(без ПДВ-а)

4 ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС ФИЛМОВИ ЗА ЕР301М, 
01_УМР1А, М1М01.ТА 149.950,00

Понуда број 873/7 од 11.09.2015. године

БР. НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена 
(без ПДВ-а)

7 ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС ФИЛМОВИ ЗА 
РАМАЗОМС 799.457,00
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Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (мин. 90 дана).
Рок плаћања 30 дана (минимум 30 дана а максимум 45 дана) од дана пријема рачуна.

3. Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/15-3 
Назив понуђача: ОЈдЛгоп 15Т сЈ.о.о.
Понуда број 400/15 од 14.09.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 3

БР. НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена 
(без ПДВ-а)

3 ТОНЕРИ ЗА 5НАРР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 404.750,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде (мин. 90 дана).
Рок плаћања 30 дана (минимум 30 дана а максимум 45 дана) од дана пријема рачуна.

Након отварања понуда, истог дана, вођен је и поступак преговарања:

Елемент око кога се преговарало је цена.

Први круг преговарања за партију 3

Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/15-3 
Назив понуђача: ОЈдКгоп 13Т <±о.о.
Понуда број 400/15 од 14.09.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 3

Понуда понуђача након првог круга преговарања:

БР. НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена 
(без ПДВ-а)

3 ТОНЕРИ ЗА 5НАРР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 299.999,00

Други круг преговарања за партију 3

Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/15-3 
Назив понуђача: РЈдНгоп 13Т сЈ.о.о.
Понуда број 400/15 од 14.09.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 3

Коначна понуда понуђача:

БР. НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена 
(без ПДВ-а)

3 ТОНЕРИ ЗА 5НАРР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 299.999,00

Комисија је констатовала да је понуда Ојд^гоп 13Т <±о.о., за партију 3, прихватљива.

Први круг преговарања за партију 4

Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/15-2 
Назив понуђача: 1&0 С о т  с ј .о . о .

Понуда број 873/4 од 11.09.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 4 и 7

Понуда понуђача након првог круга преговарања: Понуђач је након првог круга 
преговарања остао при ценама из понуде.
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Други круг преговарања за партију 4

Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/15-2 
Назив понуђача: 1&0 С о т  <±о.о.
Понуда број 873/4 од 11.09.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 4 и 7

Коначна понуда понуђача:

БР. НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена 
(без ПДВ-а)

4 ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС ФИЛМОВИ ЗА ЕР501Ч, 
01_УМР1А, М1М01_ТА 149.950,00

Комисија је констатовала да је понуда 1&0 С о т  б.о.о., за партију 4, прихватљива.

Први круг преговарања за партију 7

Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/15-2 
Назив понуђача: I & 6  С о т  сЈ.о.о.
Понуда број 873/7 од 11.09.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 4 и 7

Понуда понуђача након првог круга преговарања: Понуђач је након првог круга 
преговарања остао при ценама из понуде.

Други круг преговарања за партију 7

Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/15-2 
Назив понуђача: I & О С о т  с±о.о.
Понуда број 873/7 од 11.09.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 4 и 7

Коначна понуда понуђача:

БР. НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена 
(без ПДВ-а)

7 ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС ФИЛМОВИ ЗА 
РАМАбОМС 799.457,00

Комисија је констатовала да је понуда 1&Р С о т  с ј. о . о ., за партију 7, прихватљива.

V. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача:

Партија 3 - ТОНЕРИ ЗА 5НАКР ФОТОКОПИР АПАРАТЕ
Број под 

којим 
је  понуда 
заведена

Број понуде Назив понуђача Цена без ПДВ-а Ранг
листа

404-1-60/15-3 400/15 од 14.09.2015. 
године РЈдКгоп 15Т <±о.о. 299.999,00 1

Партија 4 - ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС ФИЛМОВИ ЗА ЕРЗОМ, 01.УМР1А, М1МО!_ТА
Број под 

којим 
је понуда 
заведена

Број понуде Назив понуђача Цена без ПДВ-а Ранг
листа

404-1-60/15-2 873/4 од 11.09.2015. 
године 1&Р С о т  <±0.0. 149.950,00 1
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Партија 7 - ТОНЕРИ, РИБОН ТРАКЕ, ФАКС ФИЛМОВИ ЗА РА№ 50М1С
Број под 

којим 
је понуда 
заведена

Број понуде Назив понуђача Цена без ПДВ-а Ранг
листа

404-1-60/15-2 873/7 од 11.09.2015. 
године 1&0 С о т  <±о.о. 799.457,00 1

VI. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, 
предпожила је да се одпука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку: Тонери, рибони, 
Јпк-је1 кертриџи, факс филмови за потребе РФЗО, број 404-4-101/15-72, додели понуђачима:

за партију 3 - тонери за зћагр фотокопир апарате, понуђачу ОЈдКгоп 15Т <±о.о., Цара 
Лазара 3, Београд,
за партију 4 - тонери, рибон траке, факс филмови за ерзоп, о1утрЈа, т т о К а  и 
партију 7 - *онери, рибон траке, факс филмови за рапазопјс, понуђачу 1&0 С о т  
<±о.о., Вилине Воде бб, Београд.

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одпуке 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).

57015 . 102/128

5


