РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-37/20-/;^
^ 0 8 .2 0 2 0 . године
Јована Мариновића бр.2
Београд

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. 404-1-37/20-12 од
10.08.2020. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
УЈАВНОЈ НАБАВЦИ
СЕНЗОРИ, АПАРАТИ И ТРАНСМИТЕРИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ НИВОА ШЕЋЕРА
БР. ЈН 404-1-110/20-28
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Диспозитив одлуке

Додељује се оквирни споразум за јавну набавку Сензори, апарати и трансмитери за
континуирано праћење нивоа шећера, бр. јн 404-1-110/20-28, следећем понуђачу:
Назив предмета набавке

Назив понуђача

Понуђена
јединична цена

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера
Сензор за очитавање
континуираног мерења нивоа
шећера
Апарат за очитавање
континуираног мерења нивоа
шећера
Трансмитер за очитавање
континуираног мерења нивоа
шећера

Заједничка понуда
Мак1ег <±о.о.
и
ЕрзПоп гезеагсћ
т*егпа*Јопа1 <±о.о.

4.545,45

329.136.034,50

72.727,27

65.454.543,00

72.727,27

58.181.816,00

УКУПНО без ПДВ-а:

452.772.393,50

Образложење
I.

Подаци о наручиоцу
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3.

Интернет страница Наручиоца: \ллллл/.јаупепаћауке.гј20.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, као и уговор о јавној набавци.
II.

Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке. Добра
2. Датум доношења Одлуке о покретању поступка: 24.06.2020. године
3. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предмет јавне набавке су Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа
шећера:

Предмет набавке

количина

Процењена
вредност Оез
ПДВ-а

Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера
гтаии-а 1

-53 пчит?в?н-<? континумраног М9р<?«>? нивп? Ш<?ћ<?р?

ставка 2

Апарат за очитавање континуираног мерења нивоа шећера

900

ставка 3

Трансмитер за очитавање континуираног мерења нивоа
шећера

800

3

72.-110
434.000.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке:
33196000 - медицинска помагала
4. Редни број јавне набавке: 404-1-110/20-28
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
III. Основни подаци о понуђачима
Благовремено, тј. до дана 10.08.2020. године, до 11,00 часова, Наручиоцу је пристигла понуда
следећег понуђача:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум
пријема

Сат

1.

Заједничка понуда Мак1ег <±о.о. и ЕрзПоп гезеагсИ
Јп1егпа1Јопа1 <±о.о.

Београдска 39,
Београд

10.08.2020.

09:55

Укупан број поднетих понуда: 1
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IV. Стручна оцена понуда
4.1 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА М А ^ Е К сЈ.о.о. и ЕРб11_ОМ КЕ5ЕАРСН ШТЕРШАТ10^А1_ сЈ.о.о.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-37/20-10
Назив понуђача:Заједничка понуда понуђача Мак1ег сЈ.о.о. и ЕрзПоп гезеагсИ Јп1егпаИопа1 сЈ.о.о.
Понуда број: 7195 од 06.08.2020. године
Понуђач је поднео понуду за партију: 1 ______________ _____________ ___________________
I -ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

II -ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

III - КАТАЛОШКИ
БРОЈ

IV ПРОИЗВОЂАЧ

VЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VI КОЛИЧИНА

VII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

VIII - УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

IX СТОПА
ПДВ-а

X - ИЗНОС
ПДВ-а

ставка 1

Сензор за очитавање
континуираног мерења
нивоа шећера

ЕпШе <31исобе
бепгог, СиагсИап
з е п го г(3)

ММТ-7008А,
ММТ-7008В,
ММТ-7020С,
ММТ-70200

МЕОТКОМС
М1ММЕО

комад

72.410

4.545,45

329.136.034,50

10%

32.913.603,45

ставка 2

Апарат за очитавање
континуираног мерења
нивоа шећера

СиагсПап Соппес!
ТгапбгпМег КК

ММТ-7820, ММТ78201

МЕОТКОМС
М1ММЕО

комад

900

72.727,27

65.454.543,00

10%

6.545.454,30

ставка 3

Трансмитер за
очитавање
континуираног мерења
нивоа шећера

МЈпИЈпк Реа1 Ћ т е
5уб1ет, СиагсИа!
ипк(З) Тгапбггпиег

ММТ-7774, ММТ7810

МЕОТКОМС
М11М1МЕО

комад

800

72.727,27

58.181.816,00

10%

5.818.181,60

XI УКУПНА
ЦЕНАСА
ПДВ-ом

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

452.772.393,50
45.277.239,35
498.049.632,85

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио Образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања понуде.
Као саставни део понуде је достављено Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 6535/2020 од 29.07.2020. године и БПН
1201/2019 од 25.04.2019. године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна за оба учесника у
заједничкој понуди.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре \ллллл/.арг.аоу.Г5 у т в р ђ е н о је да над понуђачима који су поднели заједничку понуду Мак1ег <±о.о.
и ЕрзНоп геазеагсН т*етас1опа1 <±о.о. није покренут поступак стечаја или ликвидације.
Провером на интернет страници Народне банке Србије \ллллл/.п1зз.гз утврђено је да рачун понуђача није био у блокади у последња 3 (три) месеца од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Комисија је достављену понуду оценила као благовремену и одговарајућу, али неприхватљиву у погледу понућене цене, будући да понуђена цена прелази
износ процењне вредности јавне набавке, која је одређена Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр. 404-1-37/20-1 од 24.06.2020. године.
Комисија је констатовала да понуђена вредност за предметно добро прелази износ процењене вредности за 18.772.393,50 дин без пдв-а, односно за ~ 4,32%.
Имајући у виду да је Наручилац у предметном поступку прибавио само једну понуду, која је неприхватљива у погледу понуђене цене, а да је понуда понуђача
благовремена и одговарајућа, као и да понуђена јединична цена по ставкама не прелази износ дефинисан Правилником о највишем износу накнада трошкова за
медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС", бр. 93/19 и 13/20), Комисија сматра да су
испуњени услови из члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и сагласна је да се понуда прихвати.
Сходно наведеном, Комисија је констатовапа да је Заједничка понуда понуђача Мак1ег <±о.о. и ЕрзПоп гезеагсћ Јп1егпа1Јопа1 сЈ.о.о. прихватљива у
смислу члана 3. став 1 тачка 33) и члана 107. став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).
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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.
У предметном поступку јавне набавке пристигла је једна понуда која је оцењена као
прихватљива, те сходно томе није извршено рангирање 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 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 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 РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

УП.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.
VIII.

Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда
предложила је да се донесе Одпука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку
Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера, бр. јн 404-1-110/20-28
и Оквирни споразум додели следећем понуђачу:

Назив предмета набавке

Назив понуђача

Понуђена
јединична цена

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера
Сензор за очитавање
континуираног мерења нивоа
шећера
Апара! за очишвање
континуираног мерења нивоа
шећера
Трансмитер за очитавање
континуираног мерења нивоа
шећера

Заједничка понуда
МаИег г) о о
и
ЕрзПоп гезеагсћ
т1егпа*Јопа! (±о.о.

4.545,45

329.136.034,50

72.727,27

65.454.543,00

72.727,27

58.181.816,00

УКУПНО без ПДВ-а:
Горе наведени понуђачи неће извршити набавку уз помоћ подизвођача.
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452.772.393,50

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

7 ^ В .Д . ДИРЕКТО
зс^.-б .

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ија Атанасијевић

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).

59020.74/4
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