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Диспозитив одлуке

I Закљ учује се оквирни споразум за јавну набавку Тестови за имуносеролош ко  
тестирањ е маркера трансф узијом преносивих инфекција код давалаца крви, број 404-1-110/19- 
11, са следећим понуђачем за партију 6:

Број партије/ 

ставке
НАЗИВ ПАРТИЈЕ/СТАВКЕ НАЗИВПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

Партија 6 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви 
методом хемилуминисценције ( СНА) за апарат ЗЈетепз АсМа Сеп1аиг ХР са одговарајућим потрошним материјалом

Ставка 1 Тестови ЗЈетепз АсЈуЈа Сеп(аиг ХР 
СИА апИ~НС\/ и л и  одговарајући

Е11РО01ЈАСМОЗТ1КА
О.О.О.

355,00 6.035.000,00

Ставка 2 Тестови ЗЈетепз АсМа Сеп1аигХР 
СИА ап{ј-ТР (зШПз) и л и  одговарајући 120,00 2.040.000,00

Ставка 3 Тестови ЗЈетепз Ас1уја Сеп1аиг ХР 
СНА НВзАд и л и  одговарајући 130,00 2.210.000,00

Ставка 4 Тестови ЗЈетепз АсЈуЈа Сеп1аиг ХР 
СНА Н1\/ Ад/А{ и л и  одговарајући 220,00 3.740.000,00

Укупно: 14.025.000,00

II Обустављ а се отворени поступак јавне набавке Тестови за имуносеролош ко  
тестирањ е маркера трансф узијом  преносивих инфекција код давалаца крви, број 404-1-110/19-
11, за партију 5:

Број
партије Назив партије Ставке Количина

Ставка 1

Тестови ЗЈетепз 
АсМа Сеп1аиг СР 
СИА апИ-НСУ
ИЛИ

одговарајући

6.500

5

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера 
трансфузијом преносивих инфекција код 

давалаца крви методом хемилуминисценције (

Ставка 2

Тестови ЗЈетепз 
АсЈуЈа Сеп1аиг СР 
С11А апИ-ТР 
(зИПМз) и л и  

одговарајући

6.500

СНА) за апарат ЗЈетепз АсЈуЈа Сеп1аиг СР са 
одговарајућим потрошним материјалом Ставка 3

Тестови ЗЈетепз 
Ас1уја Сеп(аиг СР 
СИА НВзАд и л и  

одговарајући

6.500

Ставка 4

Тестови ЗЈетепз 
АсМа Сеп1аиг СР 
СИА Н1\/ Ад/А1
ИЛИ

одговарајући

6.500
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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: \м/га/.јаупепађауке.гТ2о.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 јавно ј набавци

1. Врста предмета јавне набавке: Добра

2. Предмет јавне набавке, ознака из опш тег речника набавке и процењ ена вредност набавке:

Предмет јавне набавке Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих 
инфекција код давалаца крви, за партије 5 и 6:

Број
партије/ Назив партије/ставке

Количина
(комада)

Процењена Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-аставке јед. цена

Партија 5 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код 
давалаца крви методом хемилуминисценције ( С1ЈА) за апарат ЗЈетепз АсМа Сеп1аиг СР са одговарајућим

потрошним материјалом

Ставка 1
Тестови ЗЈетепз АсМа Сеп1аиг СР 
СИА ап4Ј-НС\/ и л и  одговарајући

6.500 230,00 1.495.000,00

Ставка 2
Тестови ЗЈетепз АсМа Сеп1аиг СР 
СИА апИ-ТР (зЈТШз) и л и  

одговарајући
6.500 130,00 845.000,00

Ставка 3
Тестови ЗЈетепз АсМа СепТаиг СР 
СиА НВзАд и л и  одговарајући

6.500 165,00 1.072.500,00

Ставка 4
Тестови ЗЈетепз АсМа Сеп4аиг СР 
СИА Н IV Ад/А{ и л и  одговарајући

6.500 295,00 1.917.500,00

Укупно: 820,00 5.330.000,00

Партија 6 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код 
давалаца крви методом хемилуминисценције ( СИА) за апарат ЗЈетепз АсМа Сеп1аиг ХР са одговарајућим

потрошним материјалом

Ставка 1
Тестови ЗЈетепз Асјуја СепТаигХР 
СИА апИ-НСУ и л и  одговарајући

17.000 355,00 6.035.000,00

Ставка 2
Тестови ЗЈетепз Ас1у1а Сеп*аигХР 
СИА ап{ј-ТР (зЈТШз) и л и  

одговарајући
17.000 120,00 2.040.000,00

Ставка 3
Тестови ЗЈетепз Ас1уја Сеп4аигХР 
СИА НВзАд и л и  одговарајући

17.000 130,00 2.210.000,00
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Ставка 4 Тестови ЗЈетепз АсМа СепЈаигХР 
СИА Н IV Ад/А{ и л и  одговарајући 17.000 220,00 3.740.000,00

Укупно: 825,00 14.025.000,00

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 19.355.000,00

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

3. Редни број јавне  набавке: 404-1-110/19-11

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. О сновни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 17.5.2019. године, до 10,30 часова, Наручиоцу је, за партије 5 и 6, 
пристигла понуда следећег понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

3. ЕигосЈјјадпозИка ООО Лазе Лазаревића 23 17.05.2019. 10:02

Укупан број поднетих понуда за партије 5 и 6: једна. 

Број понуда по партијама:

Број
партије Назив партије Број

понуда

5

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера 
трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви 
методом хемилуминисценције ( СиА) за апарат ЗЈетепз 
АсЈуЈа Сеп1аиг СР са одговарајућим потрошним материјалом

1

6

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера 
трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви 
методом хемилуминисценције ( СИА) за апарат ЗЈетепз 
АсМа Сеп1аигХР са одговарајућим потрошним материјалом

1
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IV. Стручна оцена понуда за партије 5 и 6

1. „ЕигосЗЈјадпозИка сЗ.о.о."

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-12/19-13 
Назив понуђача: ЕигосЈцадпозНка с!.о.о.
Понуда број : 7041 од 09.05.2019. године
Понуђачје поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 5 и 6.

Број партије/ставке Назив
партије/ставке

Заштићени
назив Произвођач

Једи-
ница
мере

Коли-
чина

(комада
)

Једини- 
чна цена

Укупна цена 
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупна цена са 

ПДВ-ом

5 Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције ( СУА) за апарат
бЈетепв АсМа СеШаиг СР са одговарајућим потрошним материјалом

Ставка 1

Тестови ЗЈетепз 
АсМа Сеп(аиг СР 
СИА апИ-НСУ и л и  

одговарајући

АсЈуЈа Сеп1аиг 
ХР апИ-НСУ 31етепз, 1ЈЗА комад 6.500 230,00 1.495.000,00 20% 299.000,00 1.794.000,00

Ставка 2

Тестови ЗЈетепз 
АсЈуЈа Сеп1аиг СР 
СИА апИ-ТР (зЈТШз) 
и л и  одговарајући

АсЈуЈа Сеп1аиг 
ХР ЗурћШз 
(апИ-ТР )

ЗЈетепз, 1ЈЗА комад 6.500 130,00 845.000,00 20% 169.000,00 1.014.000,00

Ставка 3

Тестови ЗЈетепз 
АсЈуЈа СеШаиг СР 
СИА НВзАд и л и  

одговарајући

АсЈуЈа Сеп1аиг 
ХР НВзАд II 31етепз, 1ЈЗА комад 6.500 165,00 1.072.500,00 20% 214.500,00 1.287.000,00

Ставка 4

Тестови ЗЈетепз 
АсМа Сеп1аиг СР 
СИА Н1У Ад/А1 и л и  

одговарајући

Ас1у1а Сеп{аиг 
ХР НIV Ад/А{ 

сотћо
ЗЈетепз, 1ЈЗА комад 6.500 295,00 1.917.500,00 20% 383.500,00 2.301.000,00

Укупно за партију 5: 5.330.000,00 1.066.000,00 6.396.000,00

6 Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције ( СИА) за апарат
бјетепз А<Јуја СепТаиг ХР са одговарајућим потрошним материјалом

Ставка 1
Тестови ЗЈетепз 
АсМа Сеп(аигХР 
СИА апИ-НСУ и л и

Ас1уја Сеп1аиг 
ХР апК-НС^ ЗЈетепз, 113А комад 17.000 355,00 6035000 20% 1.207.000,00 7.242.000,00
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одговарајући

Ставка 2

Тестови бјетепз 
АсМа Сеп1аиг ХР 
СИА апК-ТР (зШНз) 
и л и  одговарајући

АсЈуЈа Сеп{аиг 
ХР ЗурћШз 
(апИ-ТР)

ЗЈетепз, (ЈбА комад 17.000 120,00 2040000 20% 408.000,00 2.448.000,00

Ставка 3

Тестови ЗЈетепз 
АсМа СепЈаиг ХР 
СИА НВзАд и л и  

одговарајући

АсЈуЈа Сеп1аиг 
ХР НВзАд II бЈетепз, (ЈбА комад 17.000 130,00 2210000 20% 442.000,00 2.652.000,00

Ставка 4

Тестови ЗЈетепз 
АсЈуЈа Сеп1аиг ХР 
СИА Н1У Ад/А1 и л и  

одговарајући

АсЈуЈа Сеп1аиг 
ХР Н1УАд/А1 

сотћо
бЈетепз, 11бА комад 17.000 220,00 3740000 20% 748.000,00 4.488.000,00

Укупно за партију 6: 14.025.000,00 2.805.000,00 16.830.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 19.355.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 3.871.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 23.226.000,00

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

Понуђач ЕигосНјадпозИка <±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 провером на интернет страници Агенције за привредне регистре \ллллл/.арг.доу.г5 утврдила да над понуђачем ЕигосИјадпозИка с!.о.о. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

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

Увидом у понуду понуђача ЕигосПјадпозИка с!.о.о., комисија за јавну набавку је уочила следеће:
У обрасцу 4.1 - Образац понуде, број понуде 7041 од 09.05.2019. године, за партију 5 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом 

преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције ( США) за апарат ЗЈетепз АсМа Сеп^аиг СР са одговарајућим потрошним материјалом и 
партију 6 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (СИА) за апарат 
ЗЈетепз АсМа Сеп1аиг ХР са одговарајућим потрошним материјалом, понуђени су тестови истих заштићених назива, и то: АсМа Сеп1аиг ХР апК-НС\/, АсМа СепТаиг 
ХР ЗурћШз (апИ-ТР), АсМа Сеп1аиг ХР НВзАд II и АсМа СепТаигХР Н1V Ад/А1 сотво.

У достављеним решењима Агенције за лекове и медицинска средства Србије о регистарцији наведених тестова, бр. 515-02-03157-18-001 од 03.12.2018. 
године, 515-02-03352-16-001 од 06.03.2017. године, 515-02-03834-16-001 од 26.04.2017. године, 515-02-03833-16-001 од 26.04.2017. године и 515-02-00379-14-001 од 
07.07.2014. године, нема ознаке СР или ХР уз назив теста, већ су називи дати уопштено АсМа Сеп*аиг НС\/, АсМа Сеп1аиг ЗурћШз, АсМа Сеп1аиг НВзАд II и АсМа
Сеп1аиг Н1У Ад/Аб сотћо, без обзира на тип апарата на којем се користе наведени тестови.
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Даље, конкурсном документацијом за предметну јавну набавку предвиђено је да је понуђач дужан да, као доказ техничких карактеристика/спецификације, у 
понуди достави, за све партије, оригинална упутства произвођача за употребу тестова.

У приложеним оригиналним упутствима произвођача за употребу ЗЈетепз 1ЈЗА, називи тестова су усаглашени са називима у напред наведеним решењима 
Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Међутим, у делу упутстава који се односи на назив система/апарата на којем се тест користи, наведени су 
следећи системи Асћла Сеп4аиг, АсМа Сеп{аиг ХР и АсМа Сеп1аиг ХРТ, односно није посебно наведен систем АсМа Сеп1аиг СР. У приложеним упутствима, РЕФ 
односно каталошки бројеви тестова, су исти за партије 5 и 6.

У вези са тим, комисија за јавну набавку није била у могућности да утврди, обзиром на уписане заштићене називе понуђених тестова у обрасцу понуде, да ли
је достављена понуда за тестове за апарат СР, односно да ли су су понуђени исти тестови за партије 5 и 6.

Такође, конкурсном документацијом за предметну јавну набавку је предвиђено да се понуђач обавезује да достави изјаву на сопственом обрасцу, потписану 
од стране овлашћеног лица, да ће уз сваку испоруку добара који представљају предмет набавке доставити комплетан потрошни материјал за рад са понуђеним
тестовима и одржавање апарата од стране овлашћеног сервисера у оквиру понуђене цене.

Понуђач ЕигосПјадпозКка с).о.о. је у својој понуди доставио изјаву од 9.5.2019. године да ће приликом испоруке добара која представљају предмет набавке 
доставити комплетан потрошни материјал, без навођења да ће обезбедити одржавање апарата од стране овлашћеног сервисера у оквиру понуђене цене.

Међутим, у понуди је достављена и потврда произвођача предметних тестова ЗЈетепз, од 09.01.2019. године, у којој се, поред осталог, наводи и да 
компанија „ЕигосПјадпозИка" <±о.о. поседује екскпузивни уговор о продаји и сервисирању производних линија АсМа Сеп1аиг ХР, АсМа Сеп1аиг СР, АсМа Сеп(аиг и 
АсМа Сеп1аигХРТ...”

У циљу утврђивања стварне садржине понуде, Комисија за јавну набавку је, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама, дана 30.05.2019. 
године понуђачу ЕигосПјадпозИка сЈ.о.о. упутитила захтев за додатним објашњењем достављене понуде, како би се исти изјаснио о следећем:
- зашто постоје наведена неслагања у приложеним документима, односно да ли су понуђени тестови за апарат СР и ако јесу из ког дела понуде се то може 
утврдити, као и
- да ли из Потврде произвођача ЗЈетепз од 09.01.2019. године, која је достављена као саставни део понуде бр. 7041 од 09.05.2019. године, којом се, поред осталог, 
потврђује да компанија „ЕигосИјадпозИка" <±о.о. поседује ексклузивни уговор о продаји и сервисирању производних линија за чију употребу се набављају тражени 
тестови, произилази да се обавезује да ће обезбедити одржавање система/апарата у оквиру понуђене цене, како је тражено конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, у делу II. Техничка спецификација, под тачком 10.

Дана 31.05.2019. године понуђач „ЕигосИјадпозИка" <±о.о. доставио је следећи одговор:
„ Потврђујемо да понуда коју је доставила фирма „ЕигосКјадпозИка" <±о.о. садржи тестове за апарат СР уз следеће објашњење. Називи дати у обрасцу понуде 

су приложени у складу са табелом која је била део конкурсне документације, иако у оригиналном називу тестова који су понуђени не стоји ознака апарата на који се 
апликују.

Према решењу АИМЗ за све тестове који се апликују на апаратима из ЗЈетепз АсМа Сеп1аиг фамилије не стоје ознаке модела апарата АсМа Сеп^аиг. 
Наиме, тестови за НС\/, Н1\/ Ад/А6 С отћо и ЗУРН су са истим каталошким бројевима за све моделе апарата 31етепз АсМа СепЈаиг фамилије (АсМа Сеп1аиг, АсМа 
Сеп1аиг СР, АсМа Сеп1аиг ХР и АсМа Сеп1аиг ХРТ), док се једино тест за НВзАдИ разликује по каталошком броју за апарат АсМа Сеп1аиг СР, али је под истом 
ставком издато решење АИМЗ за два различита каталошка броја истог теста. Такође, оригинално паковање не садржи ознаку модела апарата, већ се и овде тест 
разликује само по каталошком броју, те потврђујемо да смо понудили тестове за апарат АсМа Сеп*аиг СР, што се може закључити попуњене табеле која је 
достављена у конкурсној документацији. Ово доказујемо достављањем оригиналних паковања теста за ЊзАдИ.

Потврђујемо да се обавезујемо и обезбеђујемо одржавање система/апарата у оквиру понуђене цене, у складу са захтевом из Техничке документације, део II 
,тачка 10.“

Имајући у виду да је у достављеном додатном објашњењу понуде понуђача ЕигосПјадпозИка сЈ.о.о. , заведено под бројем 404-1-12/19-18, од 31.05.2019. 
године наведено да се једино тест НВзАдН разликује по каталошком броју за апарат АсМа Сеп1аиг СР, а да су достављена иста упутства произвођача за употребу за 
партију 5 и партију 6, у којима су наведени исти каталошки бројеви, комисија за јавну набавку је, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама, дана
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05.06.2019. године наведеном понуђачу, упутитила други захтев за додатним објашњењем да се исти изјасни зашто постоје неслагања у додатном објашњењу 
понуде од 31.05.2019. године и документима приложеним у понуди број 7041 од 09.05.2019 године, за тест НВзАд, односно да се наведе из ког дела понуде се може 
утврдити да се тест за НВзАд разликује по каталошком броју за апарат АсМа Сеп1аиг СР (који је предмет набавке за партију 5) у односу на исти тест за АсМа Сеп(аиг 
ХР (који је предмет набавке за партију 6).

Дана 06.06.2019. године понуђач „ЕигосИјадпобИка'1 <±о.о. доставио је одговор, заведен под бројем 404-1-12/19-21, којим потврђује да понуда коју је доставила 
фирма Еиго<±јадпо5*1ка“ <±о.о., а која се о д н о с и  на партију 5 у оквиру ЈН 404-1-110/19-11, садржи тестове за апарат СР, али да упутство за употребу теста НВбАдИ за 
апарат Асћла Сеп1:аиг СР није укључено у понуду и исто је доставио као прилог додатног појашњења, из којег може да се утврди да се каталошки број за тест НбзАдИ 
за апарат АсМа Сеп1аиг СР разликује од каталошког броја за исти тест за апарат АсМа СепЈаиг ХР.

Међутим, како је чланом 93. став 3. Закона о јавним набавкама утврђено да наручилац не може да захтева, нити дозволи, промену којом би се понуда која је 
неодговарајућа учинила одговарајућом, накнадно достављено упутство за употребу теста НвбАдИ за апарат А<±ла Сеп^аиг СР комисија за јавну набавку није узела у 
обзир нити разматрала.

Сходно горенаведеном, комисија констатује да понуда понуђача ЕигосМјадпобКка <±о.о. за партију 5, није одговарајућа 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 што је  увидом у у понуду понуђача ЕигосЛјадпозКка сЈ.о.о. 
утврђено да за партију 5, исти није доставио Оригинално упутство произвођача за употребу теста НВзАд за апарат Ас№а Сеп4аиг СР, а што је за сваку 
партију тражено конкурсном документацијом.

Комисија констатује да је  понуда понуђача ЕигосНјадпозНка сЈ.о.о. прихватљ ива у см ислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним  набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партију 6.
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијенаје следећа понуда:

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)

404-1-12/19-13 ЕигосИјадпозИка
сЈ.о.о. 5

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за партију 
5 у смислу члана 3. став 
1 тачка 32) Закона о 
јавним набавкама („ 
Службени гласник РС“ бр 
124/12,14/15 и 68/15), из 
разлога наведених у 
тачки IV. Стручна оцена 
понуда

230,00 1.495.000,00

130,00 845.000,00

165,00 1.072.500,00

295,00 1.917.500,00

Укупно: 5.330.000,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирањ е

• Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

® Ранг листа понуђача за партију 6:

Ред.бр. Понуђач Понуђена јед. цена без ПДВ-а 
(по ставкама)

Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 

(по ставкама)

1 ЕигосИјадпозИка сЈ.о.о.

355,00 6.035.000

120,00 2.040.000

130,00 2.210.000

220,00 3.740.000
Укупно за партију 6: 14.025.000,00

За партију 5 није извршено рангирање, јер је достављена понуда за наведену партију оцењена 
као неодговарајућа, односно неприхватљива.

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 скпаду 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. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом 
преносивих инфекција код давалаца крви, бр. ЈН 404-1-110/19-11 се обуставља за партију 5 , будући 
да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, из разлога што је 
достављена понуда за наведену партију оцењена као неодговарајућа.

VIII. 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.

IX. Предпог комисије

I Комисија за спровођењ е предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила  
је  да се одлука о закљ учењ у оквирног споразума за јавну набавку Тестови за им уносеролош ко  
тестирањ е маркера трансф узијом преносивих инфекција код давалаца крви, бр. ЈН 404-1-110/19-11, 
додели следећем понуђачу за партију 6:

Број
партије Назив партије Ставке

Назив
понуђача

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

6

Тестови за имуносеролошко 
тестирање маркера 
трансфузијом преносивих 
инфекција код давалаца крви 
методом хемилуминисценције 
( США) за апарат ЗЈетепз 
АсМа Сеп^аиг ХР са 
одговарајућим потрошним 
материјалом

Тестови 
ЗЈетепб АсЈуЈа 
Сеп1аигХР 
США апИ-НСУ
ИЛИ

одговарајући

ЕигосЈуадпозИка
сЈ.о.о.

355,00 6.035.000

Тестови 
ЗЈетепз АсМа 
Сеп1аигХР 
СИА апИ-ТР
(зШз) ИЛИ

одговарајући

120,00 2.040.000

Тестови 
ЗЈетепз АсМа 
Сеп(аиг ХР 
СИА НВзАд
ИЛИ

одговарајући

130,00 2.210.000

Тестови 
ЗЈетепз АсМа 
Сеп(аигХР 
СИА Н1У Ад/А{
ИЛИ

одговарајући

220,00 3.740.000

Укупно: 14.025.000,00

II Комисија за спровођењ е предметне јавне  набавке, после стручне оцене понуда предпожила  
је  да се донесе одпука о обустави поступка јавне набавке Тестови за имуносеролош ко тестирањ е  
маркера трансф узијом преносивих инф екција код давалаца крви, бр. ЈН 404-1-110/19-11, за партију 5:
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Број
партије

Назив партије Ставке Јединица
мере

Количина Процењена
јединична
цена

Процењена 
вредност 
без ПДВ-а

5

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

Тестови
ЗЈетепз
АсМа
Сеп1аиг СР 
СИА апИ- 
НС\/ и л и  

одговарајући

комад

6.500 230,00 1.495.000,00

Тестови
ЗЈетепз
АсМа
Сеп1аиг СР 
СИА апИ-ТР 
(зЈћНз) ИЛИ 
одговарајући

6.500 130,00 845.000,00

Тестови
ЗЈетепз
АсЈуЈа
Сеп1аиг СР 
СИА НВзАд
ИЛИ

одговарајући

6.500 165,00 1.072.500,00

Тестови
Зјетепз
АсЈуЈа
Сеп4аиг СР 
С1ЈА Н1V 
Ад/А( и л и  

одговарајући

6.500
295,00 1.917.500,00

Укупно: 5.330.000,00

Наиме, за партију 5 нису испуњ ени услови за доношење одпуке о закљ учењ у оквирног 
споразума, из разлога наведених у тачки VII. ове Одлуке.

Горенаведени понуђач неће изврш ити набавку уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
Одлуку као у диспозитиву.
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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 РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

59019.55/71
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