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2/19-48 од 15.7.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке

Обуставља се отворени поступак јавне набавке Каротидних и периферних стентова са 
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 
2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-2, за партију 10:

Бр. партије Назив партије **®д ' Количинамере

10
Премонтирани на балон покривени периферни стентови 
израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени 
РТРЕ или О акгопот

КОМ 10

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 21.3.2019. године позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну 
набавку бр. 404-1-2/19-7 су објављени на Порталу јавних набавки и на интренет страници Републичког 
фонда за здравствено осигурање.

Поступак отварања понуда је одржан дана 22.4.2019. године о чему је сачињен записник бр. 404- 
1-2/19-24.

Дана 15.5.2019. године, након отварања понуда, комисија за предметну јавну набавку спровела је 
поступак стручне оцене понуда о чему је сачињен извештај о стручној оцени понуда бр. 404-1-2/19-25.

За партију 10 - Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег 
челика или легуре, а покривени РТРЕ или Оакгопот, понуда понуђача ВЈоз*еп1 сЈ.о.о. оцењена је 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), док је понуда понуђача Аиз1гоНпе <±о.о. оцењена као прихватљива у смислу 
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

На основу предлога комисије датог у извештају о стручној оцени понуда бр. 404-1-2/19-25 од
15.5.2019. године, дана 17.5.2019. године донета је Одлука бр. 404-1-2/19-26 у предметном поступку јавне 
набавке, којом се, између осталог, оквирни споразум за партију 10 - Премонтирани на балон покривени 
периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени РТРЕ или Оакгопот, 
закључује са понуђачем А118ТР01ЈМЕ сЈ.о.о. из Београда.

Дана 21.5.2019. године представник понуђача В103ТЕ1ЧТ с!.о.о. извршио је увид у документацију 
из предметног поступка јавне набавке и то у достављену понуду понуђача АЏЗТРОИМЕ <±о.о. из 
Београда, за партију 10, о чему је сачињен Записник са увида у документацију бр. 404-1-2/19-30.

На основу извршеног увида, у поступку предметне јавне набавке, за партију 10 - Премонтирани на 
балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени РТРЕ или 
Оакгопот, понуђач В103ТЕМТ сЈ.о.о., је дана 27.5.2019. године поднео захтев за заштиту права, у фази 
након доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума.

Сходно наведеном, Одговор на захтев за заштиту права број 404-1-2/19-37 и копију комплетне 
документације у предметном поступку Наручилац је дана 31.5.2019. године доставио Републичкој 
комисији за заштиту права.

Републички фонд за здравствено осигурање је дана 9.7.2019. године примио Решење Републичке 
комисије за заштиту права, број 4-00-505/2019 од 3.7.2019. године, којим се усваја као основан захтев за 
заштиту права подносиоца захтева В103ТЕ1ЧТ О.О.О. из Београда и делимично поништава отворени 
поступак предметне јавне набавке у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о закључењу 
оквирног споразума, бр. 404-1-2/19-26 од 17.5.2019. године, за партију 10- Премонтирани на балон 
покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени РТРЕ или 
Оакгопот.

У скпаду са наведеним, дана 15.7.2019. године, донета је Одлука број 404-1-2/19-47, о стављању 
ван снаге Одлуке број 404-1-2/19-26 од 17.5.2019. године, у делу који се односи на партију број 10 - 
Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а 
покривени РТРЕ или Оакгопот, и поступак јавне набавке је враћен на фазу поновне стручне оцене 
понуда.

Након донешене Одлуке бр. 404-1-2/19-47, дана 15.7.2019. године комисија је извршила стручну 
оцену понуда, о чему је сачињен Извештај о стручној оцени понуда заведен под бројем 404-1-2/19-48.
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I. Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића бр. 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: уууш.јаупепаћауке.гГго.гз
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке и 

закључује оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене 
установе из Плана мреже.

II. Подаци о јавној набавци за партију 10
1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2. Предмет јавне набавке Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним 

потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, за партију 10 је:

Бр
партиЈе Назив партиЈе Јед.

мере Количине
ШШШШ

Процењена 
јединична цена

Процењена вредност 
по партиЈама 

без ПДВ-а

10
Премонтирани на балон покривени 
периферни стентови израђени од 
нерђајућег челика или легуре, а 
покривени РТРЕ или Оакгопот

КОМ 10 173.500,00 1.735.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-2
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима, за партију 10

Назив понуђача Адреса Датум
пријем а Сат

В105ТЕМТ (±о.о. Чеде Миндеровића бр. 4, Београд 22.4.2019. 9:13

АЏ бТРО иМ Е сЈ.о.о. Толстојева 20, Београд 22.4.2019. 9:35

Укупан број поднетих понуда за партију 10:

Број
партије Назив партије Број

понуда
10

Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од 
нерђајућег челика или легуре, а покривени РТРЕ или О акгопот 2
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IV. Стручна оцена понуда за партију 10

4.1. „В103ТЕМТ сЈ.о.о.“

Редни број понуде: 6
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/19-20 
Назив понуђача: В105ТЕ1ЧТ с1.о.о.
Понуда број: 30/2019 од 01.4.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију:10

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРА И 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

10

Премонтирани 
на балон 
покривени 
периферни 
стентови 
израђени од 
нерђајућег 
челика или 
легуре, а 
покривени 
РТРЕ или 
О акгопот

ВеСгаЛ 
РепрИега! 
51еп1 СгаП 
8уз1ет 
51еп1 дгаИ 

б15(ет, 
уа8ки1агпј, 
реп^егпј 
В6Рхххх_х

ВепИеу
1ппоМе<Ј
б т ђ Н ,
М етаска

КОМ 10 133.000,00 1.330.000,00 10,00% 133.000,00 1.463.000,00

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре уууууу.арг.аоу.гз утврдила да над понуђачем В105ТЕИТ сЈ.о.о није покренут поступак 
стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уууууу . п јз з . г з  утврдила да рачун понуђача В105ТЕ1ЧТ сЈ.о.о.није био у блокади у последња 3  
(три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Поновним увидом у понуду понуђача В105ТЕ1МТ сЈ.о.о., Комисија за предметну јавну набавку је констатовала да се достављена студија специфично односи на 
лечење анеуризматске болести аорте и користи као М ддтд 5/'з(ет за време извођења РЕ\/АК-а (фенестрираних протеза), а не на третман анеуризматске болести 
периферних артерија како је тражено конкурсном документацијом.
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Други достављени рад представља приказ случаја (зћог1 героЛз) и исти нема довољну клиничку потврду о ефикасности понуђеног добра, односно, не садржи 
довољно података о позитивним резултатима који се односе на појаву клинички релевантних догађаја.

Имајући у виду наведено, Комисија констатује да се ниједан од достављених радова не може сматрати одговарајућим.
Даље, увидом у понуду понуђача, Комисија констатује да понуђени стент има дужину од 18 т т  до 58 т т ,  али нема дужину од 20 т т ,  како је дефинисано у 

техничкој спецификацији.
Сходно наведеном, комисија констатује да понуда понуђача В108ТЕМТ сЈ.о.о. није одговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 10.

4.2. „А1ЈЗТКОШЕ сЈ.о.о.“

Редни број понуде: 7
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/19-21
Назив понуђача: А115ТКОи^Е <±о.о.
Понуда број: 165/19 од 29.3.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за >партију: 10

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А СТОПА ПДВ-А ИЗНОС

ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

10

Премонтирани на 
балон покривени 
периферни 
стентови израђени 
од нерђајућег 
челика или 
легуре, а 
покривени РТРЕ 
или Оакгопот

ЕЛ/ЕМТ1Ј5
ВХ,
91 ВХ*****-00

ЈОТЕС
ОМВН,

МЕМАбКА
ком 10 173.500,00 1.735.000,00 10,00% 173.500,00 1.908.500,00

Рок важења понуде 95 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца. 
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, и то бр. БПН 749/2013 од 23.10.2013. године. Након увида у понуду, 
Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је понуђач А113Ш01ЈМЕ сЈ.о.о. уписан у регистар понуђача и да је регистрација активна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре уууууу.арг.дру.гв утврдила да над понуђачем А115ТКОиНЕ сЈ.о.о. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије цлоту.пћз.гз утврдила да рачун понуђача А1)5ТГСОиМЕ с!.о.о. није био у блокади у последња 3 
(три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
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Поновним увидом у понуду понуђача АЏЗТРОиМЕ сЈ.о.о. Комисија констатује да понуђени стент има дужину од 18 т т  до 58 т т ,  али нема дужину од 20 т т ,  
како је дефинисано у техничкој спецификацији.

У вези са достављеним научним радовима које је Наручилац захтевао конкурсном документацијом за партију 10, односно, да је понуђач дужан да достави 
најмање један публикован научни рад који се односи на понуђено медицинско средство објављен у часопису који је у години објављивања био листиран у Сиггеп! 
Соп1еп1з/ ЗС1 референтној бази података, са позитивним резултатима који се односе на појаву клинички релевантних догађаја, Комисија констатује следеће:

Први од достављених радова је приказ случаја једног 80-огодишњег пацијента, у коме се говори се о техници имплантације 1ВО (Шас Вгапсћ Оеујсе-а) после Е\/АР-а, 
феморалним приступом где се користио з1еегаћ1е зК код једног пацијента, што је и наведено у раду.
Тема овог рада није понуђени периферни стент графт Е -Уеп1из ВХ, понуђача Аиз1гоНпе, већ је тема приказ случаја једног 80-огодишњег пацијента и не може се назвати
научним радом с обзиром на то да је назив управо "Тесћпјса! 1Чо1е".

Други од достављених радова је наведен као да је да је у питању "Сазе РерогГ и да је приказана 'Ђис1с1у ћаПооп {есћпјдие" код једног пацијента, 82-огодишњег мушкарца, 
код којег је искоришћена ова техника после ЕУАР процедуре, те исти нема довољну кпиничку потврду о ефикасности понуђеног добра, односно, јер не садржи довољно 
података о позитивним резултатима који се односе на појаву клинички релевантних догађаја.

Трећи од достављених радова представља мултицентрично 12-омесечно искуство, и односи се на Е-Шас зЈс)е-ђгапсћес1 сЈеуЈсе и не може се прихватити као одговарајући 
за понуђени периферни стент графт ЕЛ/епШз ВХ, с обзиром на то да је рађена циљано код 70 пацијената код којих је уграђен Е-Шас з1еп1 дгаИ Е-Шас је периферни 
бифуркациони стент-графт, и користи се као зЈсЈе-вгапсћес! медицинско средство (за илијачне и аорто-илијачне анеуризме). Материјал од којег је израђен је полиестер и 
нитинол. Стент графт који је описан у студији - Е-Шас не представља унапређену или старију верзију ЕЛ/еп1из ВХ периферног стент графта, и понуђач од произвођача 
нема изјаву која је везана за Е-Шас ,већ само за Е-УепШз медицинско средство, што уопште није предмет ове јавне набавке.

Имајући у виду наведено, Комисија констатује да се ниједан од достављених радова не може сматрати одговарајућим.

Комисија констатује да је понуда понуђача А113ТГС01-ШЕ сЈ.о.о. није одговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 10.
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V. Одбијене понуде, за партију 10:

Редни
број

понуде
Број под којим 

је понуда 
заведена

Назив
понуђача

Партија 
за коју 

се 
одбија
п л и \/п а. IV!

Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена 

(укупна цена 
без ПДВ-а)

6 404-1-2/19-20 В103ТЕ1ЧТ
сЈ.о.о. 10

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа у смислу чл. 3  ст. 

1 тач. 32) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник 

РСброј 124/12, 14/15 и 68/15) из 
разлога наведених у тачки 4.1. 

ове одлуке.

1.330.000,00

7 404-1-2/19-21 АЏЗТРОШЕ
С1 .0.0 . 10

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа у смислу чл. 3  ст. 

1 тач. 32) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник 

РС“број 124/12, 14/15 и 68/15) из 
разлога наведених у тачки 4.2. 

ове одлуке.

1.735.000,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање, за партију 10

• Најнижа понуђена цена

• За партију 10 није извршено рангирање, јер су достављене понуде оцењене као 
неодговарајуће.

VII. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним 
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-
2, се обуставља за партију 10, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу 
оквирног споразума, из разлога што су достављене понуде за наведену партију оцењене као 
неодговарајуће.

УШ.Трошкови припремања понуде
Сходно члану 88. став 2. Закона ојавним 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

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предпожила је да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке Каротидних и периферних 
стентова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову 
имплантацију за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-2, за партију 10:

Бр.
партије Назив партије Јед.

мере Количине Процењена 
Јединична цена

Процењена вредносгг 
по партиЈама 

сез ПДВ-а

10
Премонтирани на балон покривени 
периферни стентови израђени од 
нерђајућег челика или легуре, а 
покривени РТРЕ или Оакгопот

КОМ 10 173.500,00 1.735.000,00

8



Наиме, за партију 10 нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, из разлога наведених у тачки VII. ове Одлуке.

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

В.Д. ДИРЕКТОРА

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 ојавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
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