РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1 -55/1 l-^Lj
'bL.dl,.2018. 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. 404-1-55/17-33 од
26.1.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
УЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УВОДНИК (СЕТ) ЗА СТАНДАРДНЕ ПЕЈСМЕЈКЕР ЕЛЕКТРОДЕ И/ИЛИ ХВ ЕЛЕКТРОДЕ,
БРОЈЈН 404-3-110/17-55
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Диспозитив одлуке
Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер
електроде и/или ХВ електроде, број 404-3-110/17-55, са понуђачем Gosper d.o.o. из Београда, ул.
Омладинских бригада бр. 86п.
Образложење

I. Подаци о наручиоцу
1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално
осигурање војних осигураника
2. Адресе наручилаца: ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд и ул. Крунска бр. 13, Београд
3. Интернет страница
www.iavnenabavke.rfzo.rs

наручиоца

Републички

фонд

за

здравствено

осигурање:

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних
осигураника дана 3.4.2017. године донели су одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране
више наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бр. 404-110/17-1.
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:
Предметјавне набавке Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде је:
Предмет
набавке

Укупне
количине
РФЗО

Укупне
количине
Фонд за
СОВО

Укупне
количине
за јавну
набавку

Процењена
вредност
РФЗО

Процењена
вредност
Фонд за
СОВО

Укупна
процењена
вредност

Уводник (сет)
за стандардне
пејсмејкер
електроде
и/или ХВ
електроде

4.500

660

5.160

17. 887 . 500,00

2 .623 .500,00

20.511.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи
3.

Редни број јавне набавке: 404-3-110/17-55

4.

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда
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III. Основни подаци о понуђачима
Благовремено, тј. до дана 28.12.2017. године, до 09:30 часова, Наручиоцу су пристигле понуде
следећих понуђача:_______ _____________________ _
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум пријема

Сат

1

Vicor d.o.o.

Булевар Маршала Толбухина 42,
Београд

28.12.2017. године

7:35

2

Aptus d.o.o.

Радомира Марковића 43,
Београд

28.12.2017. године

8:05

3

Gosper d.o.o.

Омладинских бригада 86п,
Београд

28.12.2017. године

8:35

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).
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IV. Стручна оцена понуда
1. VICOR D.O.O.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-55/17-18
Назив понуђача: Vicor d.o.o.
Понуда број 2376-17 од 22.12.2017. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално._________
I - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

II- ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА И
КАТАЛОШКИ БРОЈ

III ПРОИЗВОЂАЧ

IV ЈЕДИНИЦА
MEPE

VКОЛИЧИНА

VI ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

VII - УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

VIII СТОПА
ПДВ-а

1Х-ИЗНОС
ПДВ-а

X -УКУПНА ЦЕНА
CA ПДВ-ом

У водник (сет) за стандардне
пејсмејкер електроде и/или ХВ
електроде

"PTFE Peelable Introducer K it
7087,7089, 7091,7093,7095”

Greatbatch
Medical

комад

5.160

3.975,00

20.511.000,00

20%

4.102.200,00

24.613.200,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

20.511.000,00

ИЗНОС ПДВ-а

4.102.200,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ CA ПДВ-ом

24.613.200,00

Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
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 је исказао укупне трошкове
припремања понуде у износу од 50,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 410/2013 од 3.10.2013. 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 Vicor 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 Vicor d.o.o. није био у блокади у последња
3 (три) месеца од дана слања позива за подношење понуда.
Преговарање:
У Записнику са прегледа и оцена понуда број 404-1-55/17-22 од 28.12.2017. године, комисија је констатовала да је понуђач Vicor d.o.o. из Београда,
доставио комплетну документацију тражену Позивом за подношење понуда, те да његова понуда нема недостатке. На основу наведеног, у Записнику са
прегледа и оцена понуда број 404-1-55/17-27 од 3.1.2018. године комисија је констатовала да ће исти бити позван у поступак преговарања.
Дана 4.1.2018. године одржан је поступак преговарања, на којем је присуствовао представник понуђача Vicor d.o.o.
Први круг преговарања: У првом кругу преговарања представник понуђача Vicor d.o.o. понудио је јединичну цену која је еквивалентна јединичној
цени која је наведена у достављеној понуди, а која износи 3.975,00 динара без ПДВ-а.
Други круг преговарања:У другом кругу преговарања представник понуђача Vicor d.o.o. такође је понудио јединичну цену која је еквивалентна
јединичној цени која је наведена у достављеној понуди, а која износи 3.975,00 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност понуде износи 20.511.000,00
динара без ПДВ-а.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Vicor 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).
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2. APTUS D.0.0.
Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-55/17-19
Назив понуђача: Aptus d.o.o.
Понуда број Т-136/17 од 27.12.2017. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално._________
I - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

II- ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И КАТАЛОШКИ БРОЈ

III ПРОИЗВОЂАЧ

IV ЈЕДИНИЦА
MEPE

VКОЛИЧИНА

VI ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

VII - УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

VIII СТОПА
ПДВ-а

1Х-ИЗНОС
ПДВ-а

X -УКУПНА
ЦЕНА CA ПДВом

Уводник (сет) за
стандардне пејсмејкер
електроде и/или ХВ
електроде

Introducers - Set to introduce and exchange
catheters and endocavitary electrodes with
hemostasis valve - ZWERKXXFXX

Balton, Poljska

комад

5.160

3.790,00

19.556.400,00

20%

3.911.280,00

23.467.680,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

19.556.400,00

ИЗНОС ПДВ-а

3.911.280,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

23.467.680,00

Рок испоруке износи 24 часа од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
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 укупне трошкове
припремања понуде.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 686/2013 од 18.10.2013. године. Провером на
интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Увидом у достављену Понуду Т-136/17 од 27.12.2017. године, Комисија наручиоца је на састанку одржаном 28.12.2017. године, утврдила да је
понуђач Aptus d.o.o. понудио медицинско средство Introducers - Set to introduce and exchange catheters and endocavitary electrodes with hemostasis valve,
каталошких бројева ZWERKXXFXX, произвођача Balton, Poljska.
У Записнику ca прегледа и оцена понуда, заведеном под бројем 404-1-55/17-22, комисија је констатовала да се увидом у достављени каталог
произвођача Balton, Poljska, за добро Introducers - Set to introduce and exchange catheters and endocavitary electrodes with hemostasis valve, у истом налази
слика сета који подразумева уводник без валвуле и без бочног порта, иглу, жицу водич, дилататор и шприц, каталошких бројева ZWERKXXFXX.
Том приликом, комисија је такође констатовала, да се у приложеној изјави произвођача потписаној од стране комерцијалног директора и овереном
преводу изјаве произвођача, наводи да је цепајући уводник (сет) за ендокавитарне електроде компатибилан са свим електродама за антибрадикардну
стимулацију или ХВ електродама и да је сет без хемостатске валвуле и без бочног порта.
Приликом оцене достављене понуде, комисија је даље извршила увид у каталог производа који се налази на интернет страници произвођача Balton,
Poljska, и утврдила да се понуђено добро налази под категоријом електрофизиологија, као и да се по опису добра, види да је предвиђено за перкутани
васкуларни приступ и за имплантацију електроде привременог пејсмејкера.
У складу са наведеним, дана 29.12.2017. године, комисија се понуђачу Aptus d.o.o. обратила захтевом за додатним објашњењем да се изјасни у ком
делу понуде се може утврдити да се понуђено добро користи током оперативне уградње пејсмејкера, с обзиром да је према подацима на званичном сајту
произвођача чији производ исти нуди, наведено медицинско средство индиковано за примену перкутане електрофизиолошке процедуре и пласирање
перкутаног темпорерног пејсмејкера.
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Дана 3.1.2018. године понуђач Aptus d.o.o. је доставио одговор на тражени захтев број 404-1-55/17-24 од 29.12.2017. године, у ком наводи да се у
достављеном каталогу произвођача Balton, у оквиру понуде понуђача „Aptus", Т- 136/17, несумњиво може утврдити да је понуђач „Aptus" понудио: „Set to
introduce endocavitary electrodes with peel- awey sleeve или "Сет за увођење ендокавитарних електрода са ,,peel-away“ (цепајућим) делом. У истом каталогу
наведено је: „The set is used for the introduction of endocavitary electrodes for temporary and continuous stimulation", односно да ce сет користи за увођење
ендокавитарних електрода за привремену и сталну стимулацију".
Као доказ у изјави понуђач наводи каталог.
У истој изјави понуђач Aptus d.o.o. наводи да се увидом у каталог на интернет страници произвођача Balton, несумњиво може утврдити у првој
реченици да се понуђени уводник сет под називом: Set to introduce endocavitay electrodes with a peel-away sleeve, користи за увођење ендокавитарних
електрода за привремену и СТАЛНУ стимулацију, а што значи да се користи током оперативне уградње привременог и ТРАЈНОГ (СТАЛНОГ) пејсмејекера
(„The set is used for the introduction of endocavitary electrodes for temporary and continuous stimulation"), a што je идентично приложеном каталогу у понуди.
Након достављеног одговора на захтев за додатним објашњењем у којем понуђач тврди да се медицинско средство које нуди користи и током
оперативне уградње трајног пејсмејекера, комисија се дана 3.1.2018. године састала у циљу поновне оцене понуде понуђача Aptus d.o.o.
Сходно наведеном, комисија је у Записнику са прегледа и оцена понуда, заведеним под бројем 404-1-55/17-27 од 3.1.2018. године, утврдила да понуда
понуђача Aptus d.o.o. нема недостатке, да је исти доставио комплентну документацију која је тражена Позивом за подношење понуда и да исти треба да се
позове у поступак преговарања.
Преговарање:
Дана 4.1.2018. године одржан је поступак преговарања, којем је присуствовао представник понуђача Aptus d.o.o.
Први круг преговарања: У првом кругу преговарања представник понуђача Aptus d.o.o. понудио је јединичну цену која је еквивалентна јединичној
цени која је наведена у достављеној понуди, а која износи 3.790,00 динара без ПДВ-а.
Други круг преговарања: У другом кругу преговарања представник понуђача Aptus d.o.o. понудио је нижу јединичну цену, од јединичне цене
понуђене у првом кругу преговарања, односно од јединичне цене која је наведена у достављеној понуди, а која износи 3.299,00 динара без ПДВ-а, тако да
укупна вредност понуде износи 17.022.840,00 динара без ПДВ-а.
На састанку комисије одржаном поводом прегледа и стручне оцене понуда дана 11.1.2018. године, о чему је сачињен Записник број 404-1-55/17-30,
комисија је констатовала да је у обрасцу понуде понуђач Aptus d.o.o. понудио добро заштићеног назива Set to introduce and exchange catheters and
endocavitary electrodes with hemostasis valve каталошких бројева ZWERKXXFXX, произвођача Balton, Пољска.
Комисија je констатовала да је као доказ да наведено медицинско добро испуњава захтеве тражене техничком спецификацијом, понуђач доставио
каталог са каталошким бројевима ZVVERK6F, ZVVERK6F30, ZVVERK7F, ZVVERK7F30, ZVVERK8F, ZVVERK8F30, ZVVERK9F, ZVVERK9F30, ZVVERK10F,
ZVVERK10F30 и Решење АЛИМС-а број 515-02-02901-14-002 од 18.5.2015. године, из ког се види да је медицинско средство регистровано под заштићеним
називом Introducers - Set to introduce and exchange catheters and endocavitary electrodes with hemostasis valve: Tip: INT; TKATINT; ZVVERK.
Како из садржине наведеног Решења АЛИМС-а произилази да се регистрација односи на различите типове једног медицинског средства (са
валвулом), на основу ког комисија није могла да утврди да ли је Решењем обухваћен и тип ZVVERK горенаведених каталошких бројева без валвуле, у циљу
утврђивања стварне садржине понуде, комисија за јавну набавку је дана 12.1.2018. године упутила молбу за доставу података Агенцији за лекове и
медицинска средства Србије, како би од исте добила информацију да ли је Решењем АЛИМС-а број 515-02-02901-14-002 од 18.5.2015. године, које је
понуђач Aptus d.o.o. из Београда доставио као саставни део своје понуде, обухваћен и тип ZVVERK, каталошких бројева ZVVERK6F, ZVVERK6F30, ZVVERK7F,
ZVVERK7F30, ZVVERK8F, ZVVERK8F30, ZVVERK9F, ZVVERK9F30, ZVVERK10F, ZVVERK10F30 и да ли медицинско средство које у себи нема валвулу може
бити регистровано под заштићеним називом који, између осталог, садржи речи with hemostasis valve.
Дана 23.1.2018. године АЛИМС је комисији зајавну набавку доставио одговор, заведен код наручиоца под бројем, 404-1-55/17-32, у коме се наводи
да су решењем број 515-02-02901-14-002 од 18.5.2015. године обухваћени типови: „INT", „TKATINT" и „ZVVERK", медицинског средства Introducers - „Set to
introduce and exchange catheters and endocavitary electrodes with hemostasis valve", односно да наведеним решењем нису обухваћени типови медицинског
средства без хемостатске валвуле.
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Узимајући у обзир одговор достављен од стране АЛИМС-а у ком се експлицитно наводи да се достављено Решење АЛИМС-а број 515-02-02901-14002 од 18.5.2015. године односи на средство које у себи садржи валвулу, комисија је констатовала да понуђено добро „Set to introduce and exchange
catheters and endocavitary electrodes with hemostasis valve каталошких бројева ZWERKXXFXX не испуњава захтев тражен конкурсном документацијом.
Сходно наведеном, комисија је констатовала да је понуда понуђача Aptus 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).
3. GOSPER D.O.O.
Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-55/17-20
Назив понуђача: Gosper d.o.o.
Понуда број 182/2017 од 25.12.2017. године.
_____ Понуђач је поднео понуду: самостално.___________________________________________________________________________________________________
II- ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И КАТАЛОШКИ БРОЈ

III - ПРОИЗВОЂАЧ

Уводник (сет) за
Peel-Away 405104, 405108, 405112,
стандардне пејсмејкер
405116, 405120
електроде и/или ХВ Tear-Away 5210313, 5210593, 5210321,
електроде
5210330, 5210348

St.Jude Medical
B.Braun Melsungen

I - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

IV VI VII - УКУПНА
VIII VЈЕДИНИЦА
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ- СТОПА
КОЛИЧИНА
MEPE
ЦЕНА
а
ПДВ-а

комад

5.160

3.800,00

19.608.000,00

20%

IX - ИЗНОС
ПДВ-а

X - УКУПНА
ЦЕНА СА ПДВом

3.921.600,00

23.529.600,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

19.608.000,00

ИЗНОС ПДВ-а

3.921.600,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

23.529.600,00

Рок испоруке износи 72 часа од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
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 укупне трошкове
припремања понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 564/2013 од 11.10.2013. године. Провером на
интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Преговарање:
У Записнику са прегледа и оцена понуда број 404-1-55/17-22 од 28.12.2017. године, комисија је констатовала да је понуђач Gosper d.o.o. из
Београда, доставио комплетну документацију тражену Позивом за подношење понуда, те да његова понуда нема недостатке. На основу наведеног, у
Записнику са прегледа и оцена понуда број 404-1-55/17-27 од 3.1.2018. године комисија је констатовала да ће исти бити позван у поступак преговарања.
Дана 4.1.2018. године одржан је поступак преговарања, којем је присуствовао представник понуђача Gosper d.o.o.
У оба круга преговарања представник понуђача Gosper d.o.o. је изјавио да остаје при јединичној цени из понуде, а која износи 3.800,00 динара без
ПДВ-а, тако да укупна вредност понуде износи 19.608.000,00 динара без ПДВ-а.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Gosper 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).
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V. Одбијене понуде
У предметном поступку јавне набавке одбијена је спедећа понуда:
Редни
број
понуде

2

Број под којим
је понуда
заведена

Назив понуђача

404-1-55/17-19

Aptus d.o.o.

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
укупна цена
без ПДВ-а

Понуда се одбија 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),
17.022.840,00
јер понуђено добро не испуњава услов
тражен конкурсном докуменатцијом, из
разлога наведеног у одељку IV тачка 2.
ове Одлуке.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранглиста понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

РБ

Понуђач

Понуђена јединична
цена без ПДВ-а

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

Уводник (сет) за
стандардне пејсмејкер
електроде и/или ХВ
електроде

1

Gosper d.o.o.

3.800,00

19.608.000,00

2

Vicor d.o.o.

3.975,00

20.511.000,00

Напомена:
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 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 о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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VII.

Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда
предложила је да се одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Уводник (сет) за
стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, бр. ЈН 404-3-110/17-55, додели понуђачу
Gosper d.o.o.
Изабрани понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
одлуку као у диспозитиву.

VIII. 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).

60018 . 29/24
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