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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-15/18-

Jl ^ .07.2018. године
Јована Мариновића бр. 2
Београд

На основу члана 108. и и члана 109. 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) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-115/18-12 од 16.07.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
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Диспозитив одлуке
I
Закљ учује се оквирни споразум за јавну набавку Валвула и рингова, број 404-1-110/18-15, са
следећим понуђачем, за партију 2:
ј

Број
партиј
е

Назив партије

Назив понуђача

Седиште понуђача

2.

Тубуларни граф т са једном бочном
граном за перф узију

lntrex d.o.o.

ул. Далматинска бр. 17, Нови
Сад

II
Обуставља се отворени поступак јавне набавке Валвула и рингова број 404-1-110/18-15, за
следеће партије:
Б рој
партије

Назив партије

Количина

Процењена вредност без ПДВ

1.

Митрални ригидни полупрстен No 26-36

30

915.000,00

3.

Т еф лонски PTFE fe lt

20

1.000.000,00

Образложење
I. Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића бр. 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке и
закњ учује оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене
установе из Плана мреже здравствених установа.
II. Подаци о јавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност
набавке:
П редм етјавне набавке Валвула и рингова, обликован је у 3 партије, и то:

Партија

Назив партије

Јединица
мере

Количине

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност

1.

Митрални ригидни полупрстен No 26-36

комад

30

30.500,00

915.000,00

2.

Тубуларни граф т са јед ном бочном
граном за перф узију

комад

10

42.900,00

429.000,00

3.

Теф лонски PTFE fe lt

комад

20

50.000,00

1.000.000,00

Укупна процењена вредност:

3

2.344.000,00

Назив

и

ознака

из

општег

речника набавке: 33600000 - фармацеутски производи

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-15
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
III. Основни подаци о понуђачима
Благовремено, тј. до дана 05.07.2018. године, до 10:00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде следећих
понуђача:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум
пријема

Сат

1.

lntrex d.o.o.

ул. Далматинска бр. 17, Нови Сад

04.07.2018.
године

09:25

2.

Biostent d.o.o.

ул. Чеде Мендеровића бр. 4, Београд

04.07.2018.
године

14:36

Укупан број поднетих понуда: 2 (две)
Број понуда по партијама:
Број партије

Назив партије

Број понуда

1.

Митрални ригидни полупрстен No 26-36

0

2.

Тубуларни граф т са једном бочном граном за перф узију

1

3.

Теф лонски PTFE felt

1
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IV. Стручна оцена понуда
1.

INTREX D.O.O.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-15/18-9
Назив понуђача: lntrex d.o.o.
Понуда број Т -67/2018 од 02.07.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију 2_________

ПАРТИЈА

2

ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА И ПРОИЗВОЂАЧ
КАТАЛОШКИ БРОЈ

Тубуларни графт са
једном бочном
граном за перф узију

Gelvveave Ante-Flo:
kat.br.: 734020/8,
734022/8, 734024/8,
734026/8, 734028/8,
734032/8, 734032/8,
734034/8

Vascutek Ltd., а
Terumo
Сотрапу,
Škotska

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНАБЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

износ

комад

10

42.900,00

429.000,00

10%

42.900,00

ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНАСА
ПДВ-ом

471.900,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:

429.000,00

ИЗНОС ПДВ-а:

42.900,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:

471.900,00

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем је исказао трошкове припремања
понуде у износу од 150 динара са ПДВ-ом.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 846/2013 од 28.10.2013. године. Провером на
интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем lntrex сј.о.о.није покренут
поступак стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача lntrex d.o.o. није био у блокади у
последња 3 (три) месеца од дана слања позива за подношење понуда.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача lntrex d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 2.
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2.

BIOSTENT D.O.O.

Р ед ни број по нуд е: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-15/18-10
Назив понуђача: Biostent d.o.o.
Понуда број: 54/2018-404-1-110-18-15 од 19.06.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију 3____________________

ПАРТИЈА

3

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДО Б РА И
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕД.
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

износ

Тефлонски
PTFE felt

AlboSure
Polyester
Vascular PatchVaskularna
zakrpa,
AP10150R

LeMaitre
Vascular-USA

комад

20

50.000,00

1.000.000,00

10%

100.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:
ИЗНОС ПДВ-а:
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:

ПДВ-а

УКУПНА
Ц ЕНАСА
ПДВ-ом

1.100.000,00

1.000.000,00
100.000,00
1.100.000,00

Рок испоруке износи 5 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове
припремања понуде.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да именовани понуђач није
уписан у регистар понуђача
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем Biostent d.o.o. није
покренут поступак стечаја или ликвидације.
За партију 3 - Тефлонски PTFE felt понуђач Biostent d.o.o. понудио је добро заштићеног назива AlboSure Polyester Vascular Patch, каталошког
бројеа AP10150R, произвођача LeMaitre Vascular-USA. Техничком спецификацијом конкурсне документације за наведену партију утврђено је да
Тефлонски PTFE felt мора испуњавати следеће услове:
•
•
•
•

Да је израђен од тефлона,
Димензија од 1x15 cm,
Да је дебљине до 1,50 mm,
Да поседује СЕ и/или FDA сертификат.
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Увидом у достављени каталог произвођача LeMaitre Vascular-USA комисија је утврдила да понуђено добро заштићеног назива AlboSure Polyester
Vascular Patch не исуњава услов из горе наведене техничке спецификације, и то за тачку 1. Наиме, како из самог назива добра, тако и из достављеног
каталога произвођача LeMaitre Vascular-USA за добро заштићеног назива AlboSure Polyester Vascular Patch, може ce утврдити да је понуђено добро
каталошког броја, AP10150R, израђено од полиестера. С тим у вези, како је техничком спецификацијом захтевано да понуђено добро мора бити израђено
од тефлона, комисија је констатовала да понуда понуђача Biostent d.o.o. не испуњава један од услова тражених техничком спецификацијом за партију 3.
Сходно наведеном, комисија је констатовала да је понуда понуђача Biostent d.o.o. неодговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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V.

Одбијене понуде

У предметном поступку јавне набавке одбијена је следећа понуда:
Редни
! број
понуде

Број под којим
је понуда
заведена

404-1-15/18-10

3

Назив понуђача

Разлози за одбијањ е понуде

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

B io s te n t d .o.o.

Понуда је одбијена као неодговарајућа, у смислу
члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15), јер понуђено добро не испуњава
услов тражен конкурсном докуменатцијом, из
разлога наведеног у одељку IV тачка 2. ове Одлуке.

1.000.000,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Р ан гл и ста понуђача:
За партију 2:

Ред. бр.

Понуђач

Понуђена јединична цена
без ПДВ-а

Укупна вредност понуде без
ПДВ-а

1

lntrex d.o.o

42.900,00

429.000,00

За партије 1 и 3 није извршено рангирање, јер за партију 1 није достављена ниједна понуда, док је за
партију 3 достављ ена једна понуда која је оцењена као неодговарајућа.
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у поступку
јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног, печатом овереног и потписаног обрасца изјаве
понуђача дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености услова (обрасци бр. 9
и 10 у конкурсној документацији), у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац је у обавези да пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са
чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Како је Комисија утврдила да понуђач lntrex d.o.o. чија је понуда оцењена као најповољнија,
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављ ене уз понуду и
увидом у јавно доступне податке, од истог није било захтевано достављање доказа, у складу са чланом
79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС ' бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
VII.

Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Валвула и рингова, број 404-1-110/18-15, се обустављ а партију 1 Митрални ригидни полупрстен No 26-36 и за партију 3 - Тефлонски PTFE felt, будући да нису испуњени
услови за доношење Одлуке о закљ учењу оквирног споразума, из разлога што за партију 1 није
достављ ена ниједна понуда, док је за партију 3 достављ ена једна понуда која је оцењена као
неодговарајућа.
VIII.

Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и
68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу тражити од
наручиоца накнаду трошкова.

IX.

Предлог комисије

I
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда
предпожила је да се Одпука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Валвула и рингова
за партију 2, додели следећем понуђачу:

Број
партије

Назив партије

Назив понуђача

Понуђена
јединична цена
без ПДВ-а

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

2

Тубуларни графт са једном
бочном граном за перфузију

lntrex d.o.o

42.900,00

429.000,00

II
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је
да се донесе Одлука о обустави поступка, за јавну набавку Валвула и рингова, број 404-1-110/18-15, за
партију 1 - Митрални ригидни полупрстен No 26-36 и за партију 3 - Тефлонски PTFE felt, будући да нису
испуњени услови за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума, из разлога што за партију 1
није достављена ниједна понуда, док за партију 3 није достављена ниједна одговарајућа понуда.
Изабрани понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси одлуку
као у диспозитиву.

X.

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).
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