
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-22/16-А©
#4- -вб  . .20 № . године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

На основу члана 109. 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 и 23/15) и Извештаја о стручној 
оцени понуда бр. 404-2-22/16-9 од 16.09.2016. године, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности: Услуга дератизације и 
дезинсекције за потребе организационих јединица РФЗО, број 404-22-228/16-25.

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: уу\лл/у.гГго.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: Услуге дезинсекције и дератизације за потребе организационих 
јединица Републичког фонда за здравствено осигурање.

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 275.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: 90921000 - услуге дезинсекције и уништавање 
штеточина, 90923000 услуге дератизације.

3. Редни број јавне набавке: 404-22-228/16-25.

4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

5. Подаци из плана набавке:
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки РФЗО за за 2016. годину, 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., 
изменом и допуном Плана набавки 01/2 број: 404-732/16 од 09.08.2016. на позицији 421000 -  
Стални трошкови -  конто - 421321 -  Дератизација и дезинсекција.

Ш Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса
1. „Еко заштита" д.о.о Гандијева 55а, Нови Београд

2. „бапиз М" сЈ.о.о Пере Попадића 3/6, Нови 
Сад

3. „бапКасЈја М8“ 32Р Зетска 33, Нови Сад

4. Завод за ДДД "ЕКО-САН" д.о.о Батајнички Друм 14, Земун
5. „ДДД Промет“д.о.о Раде Кончара 63, Земун

6. „Зап Есо \Л1а" д.о.о Пилота Михајла Петровића 
79а,Београд

Укупан број поднетих понуда: 6 (шест)



IV Стручна оцена понуда

1. Назив понуђача: “Еко заштита" д.о.о, Гандијева 55а, Нови Београд 
Број под којим је понуда заведена: 404-2-22/16/1 
Понуда бр 175/16 од 12.09.2015. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Предмет набавке Укупна
квадратура

Број
третмана у 
току године 
(по објекту)

Укупна цена
једног
третмана
у динарима без
ПДВ-а
(укупно)

Укупна цена за два 
третмана
у динарима без
ПДВ-а
(укупно)

1 2. 3. 4. 5.
Услуга
дератизације и 
дезинскеције према 
Техничкој 
спецификацији

60,499,00
т 2 2 193.560,80 387.121,60

Стопа ПДВ-а: / (у процентима %).

Рок плаћања: 30 дана (минимум 15 дана, максимум 45 дана од дана издавања исправног 
рачуна).
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења појединачне услуге: 7 дана {максимум 7 (седам) дана, од пријема захтева 
Наручиоца/Фи лијале).
Гарантни рок на извршену услугу: 6 месеци (минимум 6 (шест) месеци од дана извршене 
појединачне услуге).
Назив препарата за дезинсекцију: Јсоп,6отђех 1_, рап в1ор
Назив препарата за дератизацију: Екодер парафинске коцке, норат лепак

ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ:
Решење Министарства здравља о испуњености прописаних 
услова за вршење послова Дезинфекције, Дезинсекције и 
Дератизације (ДЦД

Достављено
Да Не
Да

Комисија констатује да је понуда понуђача “Еко заштита" д.о.о. неприхватљива.

2. Назив понуђача: “Запиб М“ с1.о.о, Пере Попадића 3/6, Нови Сад 
Број под којим је понуда заведена: 404-2-22/16/2 
Понуда бр. 620 од 09.09.2016.године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Предмет
набавке

Укупна
квадратура

Број 
третмана у 
току године 

(по 
објекту)

Укупна 
цена једног 
третмана

у динарима 
без ПДВ-а 

(укупно)

Укупна цена 
за два третмана 

у динарима 
без ПДВ-а 

(укупно)

1 2. 3. 4. 5.
Услуга 

дератизације и 
дезинскеције 
према Техничкој 
спецификацији

60,499,00
т 2 2 500.746,00 1.001.492,0

0

Стопа ПДВ-а: 20% (у процентима %).

Рок плаћања: 45 (минимум 15 дана, максимум 45 дана од дана издавања исправног 
рачуна).

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања (мин. 60 дана).



Рок извршења појединачне услуге: 5 дана (максимум 7 (седам) дана, од пријема захтева 
Наручиоца/Филијале).

Гарантни рок на извршену услугу:6 месеци (минимум 6 (шест) месеци од дана 
извршене појединамне услуге).

Назив препарата за дезинсекцију: РепсЈопаСЗС, УПо(гш 10УУР, СКОМ ОЕ1_
Назив препарата за дератизацију: РаИтог Р1ив Мекј Матак, Вготауе( Ре1е(е

ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ:
Решење Министарства здравља о испуњености 

прописаних услова за вршење послова Дезинфекције, 
Дезинсекције и Дератизације (ДДД

Достављено
Да Не

Да

Комисија констатује да је понуда понуђача “Запиз М" с!.о.о. неприхватљива.

3. Назив понуђача: "ЗапКааја М8" 52Р, Зетска 33, Нови Сад 
Број под којимје понуда заведена: 404-2-22/16/3 
Понуда бр. 809/2016 од 08.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: заједно са „\/ЕТЕР1МАР5К1 2А\/ОР 51ЈВОТ1СА" А.О, 
Београдски пут 123, Суботица

Предмет
набавке

Укупна
квадратура

Број 
третмана у 
току године 
(по објекту)

Укупна цена 
једног третмана 
у динарима без 
ПДВ-а 
(укупно)

Укупна цена за 
два третмана 
у динарима без 
ПДВ-а 
(укупно)

1 2. 3. 4. 5.
Услуга 

дератизације и 
дезинскеције 

према Техничкој 
спецификацији

60,499,00
т 2 2 145.197,60 290.395,20

Стопа ПДВ-а: 20% (у процентима %).

Рок плаћања: 15 дана (минимум 15 дана, максимум 45 дана од дана издавања исправног 
рачуна).
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења појединачне услуге: 7 дана (максимум 7 (седам) дана, од пријема захтева 
Наручиоца/Филијале).
Гарантни рок на извршену услугу: 6 месеци (минимум 6 (шест) месеци од дана извршене 
појединачне услуге).
Назив препарата за дезинсекцију: Зирег ЕС 25 
Назив препарата за дератизацију: 8игасЈЈо1от Ре1е(е

ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ:
Решење Министарства здравља о испуњености прописаних 
услова за вршење послова Дезинфекције, Дезинсекције и 
Дератизације (ДДД)

Достављено
Да Не
Да

Комисија констатује да је понуда понуђача „бапНасџа М5" 52Р као представника понуђача у 
заједничкој понуди: "бапЈЈааја М5“ 82К" и \/ЕТЕР1МАР5К! 2.МОВ 51ЈВОТ1СА“ А.О, 
неприхватљива.
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4. Назив понуђача: Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију "Еко- Сан” , 
Батајнички Друм 14, Земун 
Број под којим је понуда заведена: 404-2-22/16/4 
Понуда бр. 02-135-Ж/16 од 14.09.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Предмет
набавке

Укупна
квадратура

Број
третмана у 
току године 
(по објекту)

Укупна цена 
једног третмана 
у динарима без 
ПДВ-а 
(укупно)

Укупна цена за 
два третмана 
у динарима без 
ПДВ-а 
(укупно)

1 2. 3. 4. 5.
Услуга
дератизације и 
дезинскеције 
према Техничкој 
спецификацији

60,499,00
т 2 2 211.746,50 423.493,00

Стопа ПДВ-а: / (у процентима %).

Рок плаћања: 45 дана (минимум 15 дана, максимум 45 дана од дана издавања исправног 
рачуна).
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења појединачне услуге: 5 дана (максимум 7 (седам) дана, од пријема захтева 
Наручиоца/Филијале).
Гарантни рок на извршену услугу: 6 месеци (минимум 6 (шест) месеци од дана извршене 
појединачне услуге).
Назив препарата за дезинсекцију: Иеорјгох ЕС-20,РепсЈопа СЗС, СоПа1И Се1, АдНа 
Назив препарата за дератизацију: ВгосЛбап РЕ, ВгосЈЈзап РР, ВгосИбап ММ

ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ:
Решење Министарства здравља о испуњености прописаних 
услова за вршење послова Дезинфекције, Дезинсекције и 
Дератизације (ДДД

ДоставлЈвно
Да Не
Да

Комисија констатује да је понуда понуђача Завод за ДДД “Еко-Сан1 д.о.о. неприхватљива.

5. Назив понуђача: "ДДД Промет " д.о.о , Раде Кончара 63 , Земун 
Број под којим је понуда заведена: 404-2-22/16/6 
Понуда бр. 213/16 од 13.09.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Предмет
набавке

Укупна
квадратура

Број
третмана у 
току године 
(по објекту)

Укупна цена 
једног 
третмана 
у динарима 
без ПДВ-а 
(укупно)

Укупна цена за 
два третмана 
у динарима без 
ПДВ-а 
(укупно)

1 2. 3. 4. 5.
Услуга
дератизације и
дезинскеције
према
Техничкој
спецификацији

60,499,00
т 2 2 187.546,90 375.093,80

Стопа ПДВ-а: / (у процентима %).

Рок плаћања: 45 дана (минимум 15 дана, максимум 45 дана од дана издавања исправног 
рачуна).
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења појединачне услуге: 7 дана (максимум 7 (седам) дана, од пријема захтева 
Наручиоца/Филијале).



Гарантни рок на извршену услугу :6 месеци (минимум 6 (шест) месеци од дана извршене 
појединачне услуге).
Назив препарата за дезинсекцију: О гот Се1, К’011пппе 5С 25, Р|сат У\1 
Назив препарата за дератизацију: Мога1, (ЧаИтог Мекј М атак

ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ:
Решење Министарства здравља о испуњености прописаних 
услова за вршење послова Дезинфекције, Дезинсекције и 
Дератизације (ДДД

Достављено
Да Не
Да

Комисија констатује да је понуда понуђача „ ДДД Промет11 д.о.о. неприхватљива.

6. Назив понуђача: "ЗАМ ЕСО \/1ТА " с!.о.о , Пилота Михајла Петровића 79а,Београд 
Број под којим је понуда заведена: 404-2-22/16/6 
Понуда бр. РМ-042/16 од 12.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: заједно са „ КАСОМ921' сЈ.о.о, Пилота Михајла Петровића 

79а,Београд

Предмет
набавке

Укупна
квадратура

Број
третмана у 
току године 
{ло објекту)

Укупна цена 
једног 
третмана 
у динарима 
без ПДВ-а 
(укупно)

Укупна цена за 
два третмана 
у динарима без 
ПДВ-а 
(укупно)

1 2. 3. 4. 5.
Услуга
дератизације и
дезинскеције
према
Техничкој
спецификацији

60,499,00
т 2 2 199.646,70 399.293,40

Стопа ПДВ-а: / (у процентима %).

Рок плаћања: 45 дана (минимум 15 дана, максимум 45 дана од дана издавања исправног 
рачуна).
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања (мин. 60 дана).
Рок извршења појединачне услуге: 5 дана (максимум 7 (седам) дана, од пријема захтева 
Наручиоца/Филијале),
Гарантни рок на извршену услугу: 6 месеци (минимум 6 (шест) месеци од дана извршене 
појединачне услуге).
Назив препарата за дезинсекцију: РАМС1Р, Рап Мадпит Се1 
Назив препарата за дератизацију: К а(то  Оег Ре1е(е

ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ:
Решење Министарства здравља о испуњености прописаних 
услова за вршење послова Дезинфекције, Дезинсекције и 
Дератизације (ДДД

Достављено
Да Не
Да

Комисија констатује да је понуда понуђача "ЗАМ1 ЕСО \/1ТА " д.о.о као представника понуђача 
у заједничкој понуди: "ЗАМ ЕСО \/1ТА " сј.о.о и „ РАСОМ92" (ј.о.о, неприхватљива.
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V Одбијене понуде

Број под 
којим је 
понуда 

заведена

Назив
понуђача Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена (укупна 
цена за два третмана 

у динарима без ПДВ-а)

404-2-22/16/1
„Еко

заштита"
Д. 0 . 0

Понуда је оцењена као неприхватљива 
у смислу члана 3. став 1 тачка 33) 
Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Р С  број 124/12, 14/15 и 68/15) 
будући да прелази процењену 
вредност јавне набавке.

387.121,60

404-2-22/16/2 „Запиз М“ 
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) 
будући да прелази процењену 
вредност јавне набавке.

1.001 492,00

404-2-22/16/3

Заједничка
понуда
„ЗапГСасЈја
МЗ" 52К и
,р\/е1еппагзкј
гауос!
ЗикоИса"
А.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) 
будући да прелази процењену 
вредност јавне набавке.

290.395,20

404-2-22/16/4

Завод за 
ДДД "ЕКО- 
САН" д.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) 
будући да прелази процењену 
вредност јавне набавке.

423.493,00

404-2-22/16/5
»ддц

Промет"
д.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) 
будући да прелази процењену 
вредност јавне набавке.

375.093,80

404-2-22/16/6

Заједничка 
понуда 
„КаЈсот 92“ 
д.о.о и „Зап 
Есо Х/Иа" 
д.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) 
будући да прелази процењену 
вредност јавне набавке.

399.293,40

VI Разлог за обуставу поступка

Поступак предметне јавне набавке обуставља се будући да је у року за подношење 
понуда пристигло шест понуда које су оцењене као неприхватљиве. Имајући у виду наведено 
нису испуњени услови за доделу уговора.
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VII Предпог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предлаже да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке: Услуга дератизације и 
дезинсекције за потребе организационих јединица РФЗО, број 404-22-228/16-25, из разлога што 
су све пристигле понуде оцењене као неприхватљиве будући да прелазе процењену вредност 
јавне набавке, те нису испуњени услови за доделу уговора.

Сходно наведеном, в.д. дирекгора Републичког фонда за здравствено осигурдње 
доноси одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

57016.68/29
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