
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-29/19- Ц  
15 . $ .2019. године 
Јована Мариновића бр. 2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. 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. 404-1-29/19-10 од 
14.08.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ТЕСТОВИ ЗА ИМУНОСЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ МАРКЕРА ТРАНСФУЗИЈОМ ПРЕНОСИВИХ 
ИНФЕКЦИЈА КОД ДАВАЛАЦА КРВИ МЕТОДОМ ХЕМИЛУМИНИСЦЕНЦИЈЕ (США) ЗА АПАРАТ 

31ЕМЕМ8 АО\/\А СЕМТА11К СР СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
БР. ЈН 404-1-110/19-33

1



Садржај:

Диспозитив одлуке.............................................................................................................................................................3

О б р а з л о ж е њ е ........................................................................................................................................................... 4

I. Подаци о Наручиоцу................................................................................................................................................ 4

II. Подаци о јавној набавци..........................................................................................................................................4

III. Основни подаци о понуђачима............................................................................................................................. 4

IV. Стручна оцена понуда.............................................................................................................................................. 6

V. Одбијене понуд е ........................................................................................................................................................ 8

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање.......................................................................................................8

VII. Трошкови припремања понуде...............................................................................................................................8

VIII. Предлог комисије....................................................................................................................................................... 9

IX. УПУТСТВО 0  ПРАВНОМ СРЕДСТВУ.......................................................................................................................... 9

2



Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Тестови за имуносеролошко тестирање 
маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције 
(СУА) за апарат ЗЈетепз АсМа Сеп1аиг СР са одговарајућим потрошним материјалом, број ЈН 
404-1-110/19-33, са следећим понуђачем:

НАЗИВ
ПОНУЂАЧА

НАЗИВ
НАБАВКЕ НАЗИВ СТАВКЕ ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

УКУПНА  
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

„ЕигосНјадпозКка"
сЈ.о.о.

Тестови за 
имуносеролошк 

о тестирање 
маркера 

трансфузијом 
преносивих 

инфекција код 
давалаца крви 

методом 
хемилуминисце 
нције (СИА) за 

апарат ЗЈетепз 
АсМа Сеп^аиг 

СР

Тестови ЗЈетепз Ас1уја Сеп^аиг 
СР СИА ап^-НС\/ и л и  

одговарајући
230,00 1.495.000,00

Тестови б је теп з  АсМа Сеп*аиг 
СР СИА апИ-ТР (зЈИМб) и л и  

одговарајући
130,00 845.000,00

Тестови бЈетепз Ас1уја Сеп*аиг 
СР СИА НВзАд и л и  

одговарајући
165,00 1.072.500,00

Тестови б је теп з  Ас1уја СепЈаиг 
СР С11А НIV Ад/А{ и л и  

одговарајући
295,00 1.917.500,00

Укупно: 5.330.000,00
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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: уууууу.јаупепавауке.гјго.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 појединачне уговоре о јавној набавци закључују 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:

Предмет јавне набавке Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом 
преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (СИА) за апарат бЈетепз 
АсМа Сеп1аиг СР са одговарајућим потрошним материјалом је:

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви 
методом хемилуминисценције ( СиА) за апарат б је тепз  АсМа Сеп1аиг СР са одговарајућим потрошним 
материјалом

Број
ставке Назив ставке Количина

(комада)
Процењена 

јединична цена

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

Ставка 1 Тестови б је тепз АсЈуЈа Сеп1аиг СР 
С1ЈА апИ-НС\/ и л и  одговарајући 6.500 230,00 1.495.000,00

Ставка 2
Тестови б је тепз  АсМа Сеп1аиг СР 
С1ЈА апК-ТР (бШПб) и л и  
одговарајући

6.500 130,00 845.000,00

Ставка 3 Тестови ЗЈетепб АсМа Сеп^аиг СР 
С1ЈА НВбАд и л и  одговарајући 6.500 165,00 1.072.500,00

Ставка 4 Тестови ЗЈетепб АсМа Сеп1аиг СР 
СИА НIV Ад/А1 и л и  одговарајући 6.500 295,00 1.917.500,00

Укупно: 5.330.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33696200 -  реагенси за тестирање крви

3. Редни број јавне набавке: 404-1 -110/19-33

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 08.08.2019. године, до 10,30 часова, Наручиоцу је пристигла понуда 
следећег понуђача:
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Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат
1. ЕигосЛјадпозђка <±о.о. Лазе Лазаревића 23, Нови Сад 30.07.2019. 11:45

Укупан број поднетих понуда: једна понуда.
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IV. Стручна оцена понуда

1. Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/19-8 
Назив понуђача: „Еигос1Јјадпоз*Јка“ с!оо 
Понуда број 7106 од 17.07.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције ( СИА)
за апарат З јетепз АсМа Сеп(аиг СР са одговарајућим потрошним материјалом

Број ставке Назив партије/ставке
Заштићени 

назив и 
каталошки број

Произвођач Јединица
мере

Количина
(комада)

Јединична
цена

Укупна цена 
б е з  ПДВ-а

Стопа
пдв-

а
Износ ПДВ-а Укупна цена 

са ПДВ-ом

Ставка 1

Тестови ЗЈетепз 
АсМа Сеп^аиг СР 
СИА апК-НС^ и л и  
одговарајући

АсМа Сеп1аиг 
апИ-
Н ^ , 03438099

б јетепз
НеаКНСаге
Ојадпоз^сз

комад 6.500 230,00 1.495.000,00 20% 299.000,00 1.794.000,00

Ставка 2

Тестови ЗЈетепз 
АсМа Сеп1аиг СР 
СИА апИ-ТР (зЈИПз) 
и л и  одговарајући

АсЈуЈа Сеп*аиг 
апђ-ТР (зЈЛМз), 
10492493

б јетепз
НеаИМСаге
ОЈадпоз^сз

комад 6.500 130,00 845.000,00 20% 169.000,00 1.014.000,00

Ставка 3

Тестови б је тепз 
АсЈуЈа Сеп^аиг СР 
СИА НВзАд и л и  
одговарајући

Асјуја Сеп^аиг 
НВзАд II, 
10994742

б јетепз
НеаИМСаге
ОЈадпозИсз

комад 6.500 165,00 1.072.500,00 20% 214.500,00 1.287.000,00

Ставка 4

Тестови б јетепз 
АсЈуЈа Сеп1аиг СР 
СИА И\У Ад/А* и л и  
одговарајући

Ас!уја Сеп1аиг 
Н1У Ад/А1, 
06520528

бЈетепз
НеаНМСаге
ОЈадпозКсз

комад 6.500 295,00 1.917.500,00 20% 383.500,00 2.301.000,00

Укупно : 5.330.000,00 1.066.000,00 6.396.000,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 (три) дана од дана пријема писменог захтева купца.
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Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања
понуде.

Понуђач Еигосјјјадпоб^ка <±о.о. је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 1102/2013 од 
8.11.2013. године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „ЕигосЈјјадпозИка" сЈ.о.о. прихват>ива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).



V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и 
услед тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

• Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

• Ранг листа понуђача:

Понуђач Назив ставке Понуђена 
јединична цена

Понуђена 
вредност без 

ПДВ-а

Тестови бЈетепв АсМа Сеп^аиг СР С1ЈА ап*ј-НС^ 
и л и  одговарајући 230,00 1.495.000,00

„ЕигосНјадпозШса"

Тестови ЗЈетепз АсМа Сеп^аиг СР С иА  апђ-ТР 
(бЈШб) и л и  одговарајући 130,00 845.000,00

сЈ.о.о.
Тестови ЗЈетепб АсМа Сеп1аиг СР С1ЈА НВбАд и л и  

одговарајући 165,00 1.072.500,00

Тестови ЗЈетепб АсМа Сеп^аиг СР С1ЈА И\У Ад/А1 
и л и  одговарајући 295,00 1.917.500,00

Укупно: 5.330.000,00

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 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).

У складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) Наручилац је у обавези да пре доношења одпуке 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.

Како је Комисија утврдила да понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у 
јавно доступне податке, од истог није било захтевано достављање доказа, у складу са чланом 79. 
став 2. Закона ојавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII. 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.



Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предпожила 
је да се одпука о закњучењу оквирног споразума за јавну набавку Тестови за имуносеролошко 
тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом 
хемилуминисценције (С1ЈА) за апарат бЈетепз АсМа Сеп*аиг СР са одговарајућим потрошним 
материјалом, број 404-1-110/19-33, додели следећем понуђачу:

VIII. Предпог комисије

НАЗИВ
ПОНУЂАЧА

НАЗИВ
НАБАВКЕ НАЗИВ СТАВКЕ

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА  
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

„ЕигосЈЈјадпо51Јка“
сЈ.о.о.

Тестови за 
имуносеролошк 

о тестирање 
маркера 

трансфузијом 
преносивих 

инфекција код 
давалаца крви 

методом 
хемилуминисце 
нције (С1ЈА) за 

апарат б је тепз  
Асјуја Сеп^аиг 

СР

Тестови б је те п з  Асћла Сеп^аиг 
СР СиА апК-НС^ и л и  

одговарајући
230,00 1.495.000,00

Тестови б је те п з  АсМа Сеп*аиг 
СР СИА ап^-ТР (зЈЛПз) и л и  

одговарајући
130,00 845.000,00

Тестови б је те п з  Асјуја Сеп1аиг 
СР СИА НВзАд и л и  одговарајући 165,00 1.072.500,00

Тестови б је те п з  АсМа Сеп^аиг 
СР С11АН1У Ад/А1 и л и  

одговарајући
295,00 1.917.500,00

Укупно: 5.330.000,00

Горе наведени понуђач неће извршити набавку уз помоћ подизвођача.

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

ШШ
‘̂ П р о ф гд р  Сзња' Радојевић Шкодрић

^ ог

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

IX. 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).
59019 .84/8
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