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Диспозитив одлуке

I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Балон катетери за 2019. годину -  
поновљени поступак, број 404-1-110/19-50, за партију 3 - Некомплијантни коронарни балон 
катетери са жицом за резистентне - ригидне лезије, са понуђачем CIS MEDICAL D.O.O. из 
Београда , ул. Милана Ракић 127.

II Обуставл>а се отворени поступак јавне набавке Балон катетери за 2019. годину 
поновљени поступак, број 404-1-110/19-50, за партије 1 и 2:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ количина

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 110

2 Балони за валвулопластику са високим притиском пуцања 15

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу

1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално 
осигурање војних осигураника

2. Адресе наручилаца: Јована Мариновића 2, Београд и Крунска 13, Београд

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствеко осигурање:
www.javnenabavke.rfzo.rs

4. Врсте наручилаца: Организације за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
су, дана 8.3.2019. године, донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више 
наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствеио осигурање под бројем 404-248/19 
од 8.3.2019, године.

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирни споразум закључити наручиоци 
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

Уговоре о јавној набавци закључиваће здравствене установе из Плана мреже здравствених 
установа и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

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 Балон катетери за 2019. годину -  поновљени поступак, обликован је у 3 ( 
три) партије, и то:
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. Бр. 
партије : Назив партије Јед.

мере
Количина 
за РФЗО

Колимина 
за Фонд 
за СОВО

Укупна 
колич ii- 

Ha

Процењена
јединична

цена

Укупна 
процењена 
вредност за 

РФЗО

Укупна 
процењена 
вредностза 

Фонд за 
СОВО

Укупна 
процењена 
вредност no 

партијама без 
: ПДВ-а .

1
МИКРОКАТЕТЕРИ 

за хроничне тоталне 
оклузије

ком 100 10 110 18.865,00 1.886.500,00 188.650,00 2.075.150,00

2

Балони за 
валвулопластику са 
високим притиском 

луцања

ком. 5 10 15 55.000,00 275.000,00 550.000,00 825.000,00

3

Некомплијантни 
коронарни балон 

катетери са жицом 
за резистентне - 
ригидне лезије

ком 50 3 53 48.500,00 2.425.000,00 145.500,00 2.570.500,00

Укупно 155 23 178 4.586.500,00 884.150,00 5.470.650,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33141210- Балон катетери

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-50

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 26.09.2019. године до 12,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат
1. Medica Linea Phram d.o.o. Бродарска 16, Београд 26.9.2019. 8:33
2. Cis medical d.o.o. Милана Ракић 127, Београд 26.9.2019. 9:04

Укупан број поднетих понуда: 2.

Број понуда по партијама:

Број
партије Назив партије Број

понуда

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 1

2 Балони за валвулопластику са високим притиском пуцања 0

3 Некомплијантни коронарни балон катетери са жицом за 
резистентне - ригидне лезије 1
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Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-49/19-9 
Назив понуђача: Medica Linea Phram d.o.o. 
Понуда број: 931/2019 од 26.09.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партију: 1

IV. Стручна оцена понуда

1. „Medica Linea Phram d.o.o.“

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за 
хроничне тоталне оклузије

Finecross MG 
Coronary 

Micro-Guide 
Catheter, 

NCF863A ili 
NCF865A

Terumo
Corporation,

Japan
комад 110 29.200,00 3.212.000,00 20% 642.400,00 3.854.400,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 3.212.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 642.400,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 3.854.400,00

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, БПН 2238/2017 од 24.8.2017. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.

Комисија је провером на интернет отраници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs утврдила да над понуђачем MEDICA LINEA PHARM d.o.o. није 
покренут поотупак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да понуда понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. за партију 1 није прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач, 33) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 ,14/15 и 68/15), из разлога што вредност понуде за наведену партију прелази процењену вредност 
те партије.
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2. „Cis medical d.o.o.“

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-49/19-10 
Назив понуђача: Cis medical d.o.o.
Понуда број: 02/2019 од 25.9,2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партију: 3

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

3
Некомплијантни коронарни 

балон катетери са жицом за 
резистентне - ригидне лезије

Scoreflex NC 
balon kateter, 

dilatacioni, 
koronarni 

kataioško broj 
617-104-1 ... 640- 

204-1

OrbusNeich 
Medical B.V. 

Holandija
комад 53 48.500,00 2.570.500,00 10% 257.050,00 2.827.550,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 2.570.500,00

ИЗНОС ПДВ-А 257.050,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 2.827.550,00
Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке изноои 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, БПН 314/2016 од 01.02.2016. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је  регистрација акгивна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs утврдила да над понуђачем CIS MEDICAL d.o.o. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача CIS MEDICAL d.o.o. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача CIS MEDICAL d.o.o. прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12 ,14/15 и 68/15), за партију 3.
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:

Број под 
којим је 
понуда 

заведена

Назив понуђача

Партија 
за коју 

се 
одбија 
понуда

Разлози за одбијање 
понуде

Понуђена 
јединична 
цена без 

ПДВ-а

Понуђена цена 
(укупна цена без 

ПДВ-а)

404-1-49/19-9 Medica Linea 
Phram d.o.o. 1

Понуда је одбијена 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) из разлога 
што вредност понуде за 

наведену партију 
прелази процењену 
вредност те партије.

29.200,00 3.212.000,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

• Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

• Ранг листа понуђача:

За партију 3 :

Ред.бр. Понуђач Понуђена јед. цена без ПДВ-а Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а

1 Cis medical d.o.o. 48.500,00 2.570.500,00

За партију 1 и 2 није извршено рангирање, из разлога што је за партију 1 достављена једна 
понуда која је оцењена као неприхватљива, док за партију 2 није достављена ниједна понуда.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у 
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног и потписаног обрасца изјаве понуђача 
дате под пуном материјалном и кривичиом 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 понуђачи чије су понуде оцењене као најповољније, испуњавају 
услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у 
јавно доступне податке, од истих није било захтевано достављање доказа, у складу са чланом 79. став
2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Балон катетера за 2019. годину -  поновљени поступак, бр. ЈН 404-1- 
110/19-50 се обуставља за партије 1 и 2, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о 
закључењу оквирног споразума, из разлога што је за партију 1 достављена једна понуда која је 
оцењена као неприхватљива, док за партију 2 није достављена ниједна понуда.
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Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), трошкове припреме и лодношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.

VIII. Трошкови припремања понуде

IX. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила 
је да се одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Балон катетера за 2019. годину- 
поновљени поступак, бр. ЈН 404-1-110/19-50, додели за партију 3 следећем понуђачу:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЛАРТИЈЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

3
Некомплијантни коронарни балон 
катетери са жицом за резистентне 

- ригидне лезије
CIS MEDICAL D.O.O. 48.500,00 2.570.500,00

Горе наведени понуђач неће извршити набавку уз помоћ подизвођача.

II Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила 
је да се донесе одпука о обустави поступка јавне набавке Балон катетера за 2019. годину -  
поновљени поступак, бр. ЈН 404-1-110/19-50, за следеће партије:

Бр. партије : Назив партије Јед, : 
мере

Количина 
за РФЗО

Количина 
за Фонд 

за СОВО

: Укупна 
.количи- 

на -

Процењена
јединична

цена

Укупна . 
процењена 
вредностза 

РФЗО .

; Укупна 
процењена 
вредностза 

Фонд за
с о в о

Укупна .. . 
процењена 
вредност по . 

партијама без 
ПДВ-а

1
МИКРОКАТЕТЕРИ 

за хроничне 
тоталне оклузије

ком 100 10 110 18.865,00 1.886.500,00 188.650,00 2 075.150,00

2

Балони за 
валвулопластику са 
високим притиском 

пуцања

ком. 5 10 15 55.000,00 275.000,00 550.000,00 825.000,00

Укупно 155 23 178 2.161.500,00 738.650,00 2.900.150,00

Наиме, за партију 1 и 2 нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, из разлога наведених у тачки VII. ове Одлуке.
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Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси Одлуку као 
у диспозитиву.

f  ; В.Д. ДИРЕКТОРА 

Проф. др Сања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

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 PC", број 124/12, 14/15 и 68/15).
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