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Д и с п о зи ти в  о д л у ке

Додељ ује се оквирни споразум за јавну набавку Интраокупарна сочива са пратећим  
специф ичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1- 
110/19-81, следећим понуђачима за доле наведене партије:

Број
партије Назив партије Назив понуђача

Понуђена
јединична

цена

Понуђена  
укупна цена 

без ПДВ-а

1
Интраокуларна мека задњ екоморна  
сочива израђена од хидроф обног 

акрилата, изливена у комаду
АтЈсиз 8РВ  сЈ.о.о. 4.149,60 62.244.000,00

4

Интраокуларна мека асферична  
троделна задњ екоморна сочива 

израђена од хидроф обног акрилата  
фабрички упакована у једнократни  

ињектор

ОрКсиз <1о.о. 4.494,00 17.976.000,00

10

Интраокуларна мека асферична 
једноделна задњ екоморна сочива 

израђена од хидроф обног акрилата 
фабрички упакована у једнократни  

ињектор

ОрИсиз сЈ.о.о. 4.764,00 66.696.000,00

11 Натријум хијалуронат концентрације  
1.4%-1.8% 8ои1 тесПса! <±о.о. 1.000,00 20.000.000,00

12

Комбинација Натријум хијалуроната  
(од 1,4% -4%) у хондроитин сулфате  

( од 3%-5%) или Натријум  
хијалуронат концентрације 3%

ОТСа! С сј.о.о. 1.850,00 16.650.000,00

УКУПНО без ПДВ-а: 183.566.000,00

О б р а з л о ж е њ е

Републички фонд за здравствено осигурање је Одлуком в.д. директора број 404-1-79/19-1 од 
02.12.2019. године покренуо отворени поступак јавне набавке Интраокуларних сочива са пратећим 
специфичним материјалом, који је  неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/19-81, у складу са 
чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

Дана 19.12.2019. године објављ ени су позив за подношење понуда, на српском и енглеском језику, 
број 404-1-79/19-7 и конкурсна документација, број 404-1-79/19-6, за предметну јавну набавку на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Републичког фонда за здравствено осигурање.

У поступку јавне набавке Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/19-81, дана 31.12.2020. 
године, пре истека рока за подношење понуда, уложена су два захтева за заш титу права, и то први за 
партије 1,10, 11 и 12 док је други захтев уложен за партије 1, 4 и 10.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је  дана 07.02.2020. године 
доставила наручиоцу Решење бр. 4-00-1242/2019 од 21.1.2020. године и дана 10.02.2020. године 
Решење бр. 4-00-1241/2019 од 21.1.2020. године којим се одбијају поднети захтеви за заш титу права у 
предметном поступку јавне набавке као неосновани.

Сходно претходно наведеном наручилац је  наставио са активностима у поступку јавне набавке 
Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је  неопходан за његову 
имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/19-81, а у вези партија 1, 4, 10, 11 и 12 и дана 11.02.2020. године 
објавио О бавеш тењ е о продужењу рока за поднош ење понуда бр. 404-1-79/19-52 за исте.

Дана 26.02.2020. године одржан је  поступак отварања понуда у предметној јавној набавци, о чему је 
сачињен Записник о отварању понуда бр. 404-1-79/19-69 и Допуна записника о отварањ у понуда бр. 
404-1 -79/19-70 од 28.02.2020. године.

Дана 13.03.2020. комисија за предметну јавну наб авку је  извршила стручну оцену понуда, о че м у је  
сачињен Извештај о стручној оцени понуда заведен под бројем 404-1-79/19-73.

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив Наручиоца: Републички ф онд за здравствено осигурање

2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

3. Интернет страница Наручиоца: уууууу.јаупепаваукеЛго.гз
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4. Врста Наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке 
и закљ учује оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закљ учују здравствене 
установе, из Плана мреже здравствених установа.

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: Добра

2. Датум донош ењ а Одпуке о покретањ у поступка: 02.12.2019. године

3. Предмет јавне набавке, ознака из опш тег речника набавке и процењена вредност набавке:

Предмет јавне набавке Интраокуларна сочива са пратећим специф ичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за партије 1 ,4 , 10 ,11  и 12 је: ________________

Бр.
партије Назив партије

Јед.
мере Количине

Процењена
јединична

цена

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

1
Интраокуларна мека задњ екоморна  
сочива израђена од хидроф обног 

акрилата, изливена у комаду
ком 15.000 4.500,00 67.500.000,00

4

Интраокуларна мека асф ерична  
троделна задњ екоморна сочива 

израђена од хидроф обног акрилата  
фабрички упакована у једнократни  

ињектор

ком 4.000 4.500,00 18.000.000,00

10

Интраокуларна мека асф ерична  
једноделна задњ екоморна сочива  

израђена од хидроф обног акрилата  
ф абрички упакована у једнократни  

ињектор

ком 14.000 4.800,00 67.200.000,00

11 Натријум хијалуронат концентрације  
1.4%-1.8%

пл1 20.000 1.000,00 20.000.000,00

12

Комбинација Натријум хијалуроната (од 
1,4% -4%) у хондроитин сулф ате ( од 

3%-5%) или Натријум хијалуронат  
концентрације 3%

т ! 9.000 2.000,00 18.000.000,00

УКУПНО: 190.700.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33731110-7 -  интраокуларна сочива и 33662100-9 - 
медицински производи у офталмологији

4. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-81

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима за партије 1, 4, 10,11 и 12

Благовремено, тј. до дана 26.2.2020. године, до 13:00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1. 5ои1 гпесПса! <±о.о. 16. октобра 5,Београд 30.12.2019. 13:40

2. А гтси з  сЈоо Милорада Јовановића 9, Београд 26.02.2020. 09:55

3. Ок1а1 рН агта  сЈоо Милорада Јовановића 11, Београд 26.02.2020. 12:18

4. 0Пз\ С Булевар краља Апександра 284, Београд 26.02.2020. 12:32

5. Орђсиз с1оо Кнез Михаилова 6, Београд 26.02.2020. 12:36
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Укупан број поднетих понуда: 5 (пет)

Број понуда по партијама:

Бр. партије Назив партије Број понуда по 
партијама

1 И нтраокуларна  м ека зад њ еком орна  сочи ва  израђена  од 
х и д р о ф о б н о г акрилата, изливена  у ком ад у 3

4
И нтраокуларна  мека асф ерична  трод елна  зад њ е ко м о р на  

сочива  израђена од хи д р о ф о б н о г акрилата  ф а бр и чки  
упа ко ва н а  у је д н о кр а тн и  ињ ектор

1

10
И нтраокуларна  мека асф ерична  јед нод ел на  зад њ е ко м о р на  

сочива  израђена  од хи д р о ф о б н о г акрил ата  ф а бр и чки  
уп а ко ва н а  у је д н о кр а тн и  ињ ектор

3

11 Н атри јум  х и ја л у р о н а т  концентраци је  1.4%-1.8% 3

12
Ком б инаци ја  Н атри јум  хи јал урон ата  (од 1,4% -4%) у 

хо н д р о и ти н  сулф ате  ( о д  3%-5%) или Н атри јум  х и ја л у р о н а т  
конц ентраци је  3%

4
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IV. Стручна оцена понуда за партије 1 ,4 , 10,11 и 1 2

4.1 бои! тесЈЈса! сЈ.о.о.

Редни број понуде: 1
Број под којим је  понуда заведена: 404-1-79/19-11 
Назив понуђача: Зои1 тесјјса! с!.о.о.
Понуда број 27.6.2015 од 27.12.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 11

Бр.
Партије

НАЗИВ ПАРТИЈЕ
ЗАШТИЋЕНИ

НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ

ДОБРА

КАТАЛОШКИ
БРОЈ ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА  ПДВ-ОМ

11

Натријум 
хијалуронат 

концентрације 
1.4%-1.8%

Рго1ес1а1оп
1.8%

ОрМћа1тЈс
Х/ЈбсобигдЈса!

ОеуЈсе

МУ007Н
У 5У

ВЈо1есИпо1оду
В.У.

т 1 20.000 1.000,00 сКп. 20.000.000,00
сЈЈп. 20% 4.000.000,00

СЈЈП.
24.000.000,00

с!т.

Рок испоруке износи 15 дана од пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је  90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач није исказао укупне трошкове припремања понуде.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Приликом оцене достављ ене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије ћШх/Алллпл/.пвз.гз утврдила да именовани понуђач нема 

евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, ћЦр:/Аллллл/.арг.доу.г5/ утврдила да именовани понуђач није у 
поступку стечаја или ликвидације.

Имајући у виду да је за партију 11, критеријум за доделу уговора економски најповољнија понуда, Комисија је из достављ еног каталога за понуђено добро 
утврдила да су елементи критеријума који се вреднују следећи:

- Вискозитет: 600.000 т р а з
- РОА: поседује

Комисија је констатовала да је понуда понуђача 5ои1 тесНса! <±о.о. прихватљ ива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама  
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), за партију 11.
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4.2 А тЈсиб  ЗК В  с!оо

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-79/19-65 
Назив понуђача: Апгпсиб ЗРВ сЈ.о.о.
Понуда број: 388 од 25.02.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије: 1, 10 и 12

Бр.
Партије

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЗАШ ТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

КАТАЛОШКИ
БРОЈ

ПРОИЗВОЂА
Ч

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А

СТОП
А

пдв -
А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА  ПДВ-ОМ

1

Интраокулар 
на мека 

задњекоморн 
а сочива 

израђена од 
хидрофобног 

акрилата, 
изливена у 

комаду

АСГСуЗо? 
5тд1е-Р1есе 
101; Мопагсћ 
Напфјесе; 

МопагсН 101 
ОеНуегу 
5у51ет 

Саг1пс1де Ћр: 
II, III

5А60АТ: 
8065977771; 
8065977762; 
8065977758

А1соп
1аћога1огЈе5
1псогрога1ес1

ком 15.000 4,149.60 сЛп. 62,244,000.00
с1т. 10% 6,224,400.00

с!Јп.
68,468,400.00

с!Јп.

10

Интраокулар 
на мека 

асферична 
једноделна 

задњекоморн 
а сочива 

израђена од 
хидрофобног 

акрилата 
фабрички 

упакована у 
једнократни 

ињектор

АСРУ50Р 10 
АбрНепс 101 

\А/ИИ Ше 
Ш ТРА5ЕРТ 

Рге1оас1есЈ 
<је1мегу 
був^ет;

А1100Т0
А1соп

1а1зога{опе5
1псогрога1ес1

ком 14.000 4,795.80 сЈт. 67,141,200.00
<јт. 10% 6,714,120.00

сЈт.
73,855,320.00

сНп.

12

Комбинација 
Натријум 

хијалуроната 
(од 1,4% -4%) 
у хондроитин 
сулфате ( од 
3%-5%) или 

Натријум 
хијалуронат 
концентрациј 

е 3%

\/Ј5Соа1 
Орћ1а1т1с 

\/Ј5со5игдЈса1 
ОеуЈсе 0,75т1

0004520100
А1соп

1_ађога*опе5
1псогрога1ес1

пл1 9.000 2,596.00 с!т. 23,364,000.00
сНп. 20% 4,672,800.00

с!т.
28,036,800.00

сЈЈп.
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 152,749,200.00 сНп.

ИЗНОС ПДВ-А 17,611,320.00 Шп.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 170,360,520.00 сИп.

Рок испоруке износи 15 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је  100 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 2183/2015 од 25.05.2015. године. Провером на интернет 

страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је  регистрација активна.
Приликом оцене достављ ене понуде, Комисија је  на интернет страници Народне банке Србије НЦр:/Аллллл/.пв5.г5 утврдипа да именовани понуђач нема 

евидентираних дана бпокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, ћКр:/Лллллл/.арг.доу.г5/ утврдила да именовани понуђач 
није у поступку стечаја или ликвидације.

У циљу утврђивања стварне садржине понуде, Комисија за јавну набавку је, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама, дана 4.3.2020. 
године понуђачу А тЈсиз ЗРВ. сЈ.о.о. упутитила захтев за додатним објашњењем достављ ене понуде, да се исти изјасни у ком делу понуде је могуће утврдити да 
сочиво понуђено за партију 1 - Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата, изливена у комаду има понуђен инкремент 0,5 Д.

Дана 5.3.2020. године понуђач Агтнсиз 5РВ. сј.о.о. доставио је одговор за партију 1 у коме наводи да у каталогу који је приложен уз понуду у доњем десном 
углу сваке странице , па и оне на којој се налази 8А60АТ, стоји реченица где се каже да сва сочива имају инкременте од 0,5 Д, осим ако није другачије наглашено.

Имајући у виду да је за партију 12, критеријум за доделу уговора економски најповољнија понуда, Комисија је из достављ еног каталога за понуђено добро 
утврдила да су елементи критеријума који се вреднују следећи:

-Вискозитет: 40.000 срз
-РРА: поседује

Сходно наведеном, комисија је констатовала да је понуда понуђача А тЈсиз 5РВ . <±о.о. прихватљ ива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), за партије 1 и 10.

Такође, Комисија је консатовала да понуда понуђача А гтс и з  ЗРВ. сЈ.о.о. није прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним  
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) за партију 12, из разлога што прелази процењ ену вредностза наведену партију.

8



4.3 Ок1а1 рћагта  сЈ.о.о.

Редни број понуде: 3
Број под којим је  понуда заведена: 404-1-79/19-66 
Назив понуђача: Ок*а1 рН агта  с!.о.о.
Понуда број 73/20 од 18.02.2020. године 
Понуђач је поднео понуду за партију 12:_______

Бр.
Партије

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

КАТАЛОШКИ
БРОЈ ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 
СА ПДВ-ОМ

12

Комбинација 
Натријум 

хијалуроната 
(од 1,4% -4%) 
у хондроитин 
сулфате ( од 
3%-5%) или 

Натријум 
хијалуронат 

концентрације 
3%

Неа1оп 
ЕпсЈоСоа!, 

МосЈе!: УТ585

Неа1оп
ЕпсЈоСоа!

\/Т585

Ј0ћП50П&Ј0ћП50П 
Зигдјса! \/Ј5Јоп, 

1пс., ЗАО
т ! 9.000 1,697.60 сПп. 15,278,400.00

сЈт. 20% 3,055,680.00
сПп.

18,334,080.00
сЈЈп.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 15,278,400.00 сПп.

ИЗНОС ПДВ-А 3,055,680.00 сЈш.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 18,334,080.00 сЈш.

Рок испоруке износи 15 дана од дана пријема писменог захтева купца.
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 трош кове припремања 
понуде.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Приликом оцене достављ ене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије М р :/А лллм/у .п 1з 5 . г5 утврдила да именовани понуђач нема 

евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, ћИрУЛлллл/у.арг.доу.гз/ утврдила да именовани понуђач 
није у поступку стечаја или ликвидације.

Имајући у виду да је за партију 12, критеријум за доделу уговора економски најповољнија понуда, Комисија је из достављ еног каталога за понуђено добро 
утврдила да су елементи критеријума који се вреднују следећи:

-Вискозитет: 50.000 ср5
-РОА: поседује
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Ок1а1 р ћ а гта  сЈ.о.о. прихватљ ива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ , број 124/12, 14/15 и 68/15), за партију 12.
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Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-79/19-67 
Назив понуђача: ОКа1 С с).о.о.
Понуда број 154-20 од 13.02.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије: 1, 10, 11 и 12

4.4 (Л1а1 С сЈ.о.о.

Бр.
Партије

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

КАТАЛОШКИ
БРОЈ ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

и зн о с  пдв-
А

УКУПНА ЦЕНА 
СА ПДВ-ОМ

1

Интраокуларна 
мека 

задњекоморна 
сочива 

израђена од 
хидрофобног 

акрилата, 
изливена у 

комаду

ЕуеСгу! Р1из 
ћусЈгорћо1з1с, 

(ЈпјеМог и 
ракоуапји)

А5НРУ600 ВЈо^есћ \ / јзјоп 
Саге, 1псИа КОМ 15.000 3,850.00 Рт. 57,750,000.00

ОЈп. 10% 5,775,000.00
От.

63,525,000.00
От.

10

Интраокуларна 
мека 

асферична 
једноделна 

задњекоморна 
сочива 

израђена од 
хидрофобног 

акрилата 
фабрички 

упакована у 
једнократни 

ињектор

РауОпе
АзрНепс

(НубгорћоРЈс),
ГСА0800С Раупег,

Епд1езка КОМ 14.000 4,500.00 От. 63,000,000.00
Ојп. 10% 6,300,000.00

От.
69,300,000.00

ОЈп.

11

Натријум 
хијалуронат 

концентрације 
1.4%-1.8%

ВЈоНуа1иг Р1из 
1.4%, 1т1

ВЈоНуа1иг 
Р!из 1.4%,

ВЈо1есИ \/1510п 
Саге, 1псПа т ! 20.000 650.00 ОЈп. 13,000,000.00

ОЈп. 20% 2,600,000.00
Рт.

15,600,000.00
От.
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12

Комбинација 
Натријум 

хијалуроната 
(од 1,4% -4%) 
у хондроитин 
сулфате ( од 
3%-5%) или 

Натријум 
хијалуронат 

концентрације 
3%

ВЈоНуа1иг 3\/, 
3%, 1т1 ВЈоНуа!иг 5\/, ВЈо1есћ \/1510п 

Саге, 1псПа т ! 9.000 1,850.00 От. 16,650,000.00
От. 20% 3,330,000.00

Рт.
19,980,000.00

От.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 150,400,000.00 О т.

ИЗНОС ПДВ-А 18,005,000.00 О т.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 168,405,000.00 0\п.

Рок испоруке износи 15 дана од дана пријема писменог захтева купца.
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 1483/2013 од 26.11.2013. године.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Приликом оцене достављ ене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије ћЦр:/Лл/ууу\/.пв5.Г5 утврдила да именовани понуђач нема 
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, ћКр:/Аллл/\/у.арг.доу.г5/ утврдила да именовани 
понуђач није у поступку стечаја или ликвидације.

Увидом у понуду понуђача ОКа1 С <±о.о., Комисија за предметну јавну набавку је утврдила да понуђено сочиво за партију 1 поседује индекс рефракције 
1.483, а не > 1,55 како је тражено конкурсном документацијом.

Даље, увидом у понуду понуђача, Комисија је утврдила да понуђено сочиво за партију 10 има распон диоптрије од +8 до +30 са инкрементима од 0,5 Д, затим 
-10 до 7 са инкрементима 1 Д и +31 до +32 диоптрија са инкрементима од 1Д, а не +6 до +30 са инкрементима од 0,5 Д, како је дефинисано у техничкој 

спецификацији.
Сходно наведеном, комисија је констатовала да понуда понуђача ОЛа! С сЈ.о.о. није одговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 1 и 10.
Имајући у виду да је за партије 11 и 12 критеријум за доделу уговора економски најповољнија понуда, Комисија је из достављ еног каталога за понуђено 

добро утврдила да су елементи критеријума који се вреднују следећи:
- Вискозитет за партију 11: 400.000 тр а б
- РОА за партију 11: не поседује
- Вискозитет за партију 12: 1.000.000 т р а з
- РОА за партију 12: не поседује

Комисија је констатовапа да је понуда понуђача ОГСа! С сЈ.о.о. прихватљ ива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама  
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), за партије 11 и 12.
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4.5 Ор1Јсиб сЈ.о.о.

Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-79/19-68 
Назив понуђача: ОрИсиб <±о.о.
Понуда број 118 од 25.02.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије: 1, 4, 10, 11 и 12

Бр.
Партије

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

КАТАЛОШКИ
БРОЈ ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

1

Интраокуларна 
мека 

задњекоморна 
сочива израђена 
од хидрофобног 

акрилата, 
изливена у 

комаду

НОУА \/мпех 
ЈЗег!

Умпех Јбег1 
ХУ1

НОУА МесЈЈса! 
бЈпдароге 

Р1е.Ш.
ком 15.000 4,484.00 <ЈЈП. 67,260,000.00 сИп. 10% 6,726,000.00 сПп. 73,986,000.00 с)јп.

4

Интраокуларна 
мека асферична 

троделна 
задњекоморна 

сочива израђена 
од хидрофобног 

акрилата 
фабрички 

упакована у 
једнократни 

ињектор

НОУА-Р5 АР-1 РС-60АР
НОУА МесПса! 

бЈпдароге 
Р1е.И<Ј.

ком 4.000 4,494.00 сПп. 17,976,000.00 сПп. 10% 1,797,600.00 <ЈЈП. 19,773,600.00 сПп.

10

Интраокуларна 
мека асферична 

једноделна 
задњекоморна 

сочива израђена 
од хидрофобног 

акрилата 
фабрички 

упакована у 
једнократни 

ињектор

НОУА ЈбеП ЈбеП 254
НОУА Месјјса! 

бЈпдароге 
Р1е.Ш.

ком 14.000 4,764.00 сПп. 66,696,000.00 сЛп. 10% 6,669,600.00 сПп. 73,365,600.00 сЈЈп.
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11

Натријум 
хијалуронат 

концентрације 
1,4%-1.8%

А1бау|5с 1.8% А1бау|5с 1.8%

А1бапга 
МесЛгЈп^есћпЈк 
ипсЈ Рћагта 

О тђН

т1 20.000 878.00 с)т. 17,560,000.00 сЈт. 20% 3,512,000.00 сНп. 21,072,000.00 сПп.

12

Комбинација 
Натријум 

хијалуроната (од 
1,4%-4%) у 
хондроитин 

сулфате ( од 
3%-5%) или 

Натријум 
хијалуронат 

концентрације 
3%

А15ау|зс 3% А15а^Ј5с 3%

А1бап2а 
МесИгт^есћтк 
ипсЈ Рћагта 

С твН

т1 9.000 1,098.00 сЛп. 9,882,000.00 сЈт. 20% 1,976,400.00 сЈт. 11,858,400.00 сИп.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 179,374,000.00 сПп.

ИЗНОС ПДВ-А 20,681,600.00 сНп.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 200,055,600.00 сЛп.

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 14 дана од дана пријема писменог захтева купца.
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 4157/2014 од 26.8.2014. године. Провером на интернет
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије ћИрУЛллллл/.пћз.ге утврдипа да именовани понуђач нема 
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, ћКрУЛллл/уу.арг.доу.гз/ утврдила да именовани 
понуђач није у поступку стечаја или ликвидације.
Имајући у виду да је за партије 11 и 12, критеријум за доделу уговора -  економски најповољнија понуда, Комисија је из достављеног каталога за понуђено

добро утврдила да су елементи критеријума који се вреднују следећи:
- Вискозитет за партију 11: 600.000 плраз
- РОА за партију 11: не поседује
- Вискозитет за партију 12: 30.000 траз
- РОА за партију 12: не поседује

К ом исија  је  констато в ал а  да је  понуда понуђача О рИ сиз <±о.о. при хв атљ и в а у см и сл у члана 3. став 1. тачка  33) З акона о јав н и м  набав кам а  
(„С л уж бени  гл асн ик Р С “ , број 124/12 , 14 /15 и 68 /15), за партије 1, 4, 10, 11 и 12.
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V. О д б и јене  понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:

Број под  
ко јим  је  
понуда  

зав ед ен а

Н азив
понуђача

Партија  
за коју  

се 
одбија  
понуда

Разлози за од б и јањ е  
понуде

П онуђена  
јед и ни чн а  
цена без  

ПДВ-а

П о н уђ ен а  цена  
(укуп н а  цена  

без П Д В -а )

404-1-79/19-67 Ођа1 С сј.о.о.

1

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за 
партију 1 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 4.4. ове Одлуке.

3.850,00 57.750.000,00

10

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за 

партију 10 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 4.4. ове Одлуке.

4.500,00 63.000.000,00

404-1-79/19-65 Агтпсиз 8РВ
СЈ.0.0 12

Понуда је одбијена као 
неприхватљива за 
партију 12 у смислу 

члана 3. став 1. тачка 
33) Закона о јавним 

набавкама („ Службени 
гласник РС“ бр 

124/12,14/15 и 68/15) 
из разлога наведених у 
тачки 4.2. ове Одлуке.

2.596,00 23.364.000,00

VI. К ри тер и јум  за д од ел у угов ора и р ан ги р ањ е за парти је  1 ,4 , 1 0 ,1 1  и 1 2

• Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена за партије 1, 4 и 10.

• Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда за партије 11 и 12.

Оцењивање и рангирање најповољније понуде за партије 11 и 12, комисија је обавила применом 
следећих елемената критеријума:

1.Цена без ПДВ - највише 40 пондера

2.Квалитет - највише 40 пондера

3.РОА - 20 пондера

• Елемент критеријума Цена без ПДВ ( највише 40 пондера).
Вредновање критеријума цена без ПДВ вреднује се на основу следеће формуле:

40 х најниж а п он уђ ена  цена за партију
П онд ери  за п онуд у X = ------------------------------------------------------------

Цена из п он уд е X

• Елемент критеријума "Квалитет" вреднује се на следећи начин:
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Вискозитет- највише 40 пондера;

Вредновање критеријума квалитет- Вискозитет вредноваће се на основу следеће ф ормуле:

40 х вискозитет из понуде X
Пондери за понуду X = ...........................................................................................

Највећи понуђени вискозитет за партију

Бр.
партије

КРИТЕРИЈУМ
5ои! тесИса! сЈ.о.о. ОКа! С сј.о.о. ОрЛсиз сј.о.о.

елементи
критеријума Број пондера елементи

критеријума
Број

пондера
елементи

критеријума Број пондера

11

1. Цена без ПДВ-а 
(највише 40 пондера) 1.000,00 26 650,00 40

878,00 29.61

2. Квалитет (највише 
40 пондера)

600.000
т р а з 40 400.000

тр а з 26,67 600.000
т р а з 40

3. РОА (20 пондера) поседује 20 не
поседује 0 не

поседује 0

УКУПНО ПОНДЕРА ЗА ПАРТИЈУ 
11: 86 66,67 69,61

Бр.
партије

КРИТЕРИЈУМ
Ок1а1 рћагта  <±о.о. Ођа! С сј.о.о. ОрИсиз <±о.о.

елементи
критеријума број пондера Елементи

критеријума
број

пондера
елементи

критеријума број пондера

12

1. Цена без 
ПДВ-а 
(највише 40 
пондера)

1.697,60 25.87 1.850,00 23.74 1.098,00 40

2. Квалитет 
(највише 40 
пондера)

50.000 срз 2 1.000.000 тр а з 40 30.000 т р а з 1,2

3. РОА 
(20 пондера) поседује 20 не поседује 0 не поседује 0

УКУПНО ПОНДЕРА ЗА 
ПАРТИЈУ 12: 47.87 63.74 41.2

Р англ иста  понуђача: 

За партију 1__________

Ред. бр. Понуђач Понуђена јединична цена Понуђена укупна цена без ПДВ-а

1 А т јс и з  ЗРВсЈ.о.о. 4.149,60 62.244.000,00

2 ОрКсиз <±о.о. 4.484,00 67.260.000,00

За партију 10

Ред. бр. Понуђач Понуђена јединична цена Понуђена укупна цена без ПДВ-а

1 ОрИсиз сј.о.о. 4.764,00 66.696.000,00

2 АтЈсиз с±о.о. 4.795,80 67.141.200,00
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За партију 11

Ред.
бр.

Понуђач Број пондера
Понуђена јединична 

цена
Понуђена укупна цена без 

ПДВ-а

1 Зои1 тесјјса! (±о.о. 86 1.000,00 20.000.000,00

2 ОрКсиз <±о.о. 69,61 878,00 17.560.000,00

3 ОТСа! С сј.о.о. 66,67 650,00 13.000.000,00

За партију 12

Ред.
бр. Понуђач

Број пондера
Понуђена јединична 

цена
Понуђена укупна цена без 

ПДВ-а

1 Ођа1 С сј.о.о. 63,74 1.850,00 16.650.000,00

2 Ок*а1 р ћ а гта  <±о.о. 47,87 1.697,60 15.278.400,00

3 ОрКсиз <±о.о. 41,2 1.098,00 9.882.000,00

У предметном поступку јавне набавке поднета је једна понуда за партију 4, која је  цењена као 
прихватљ ива, те сходно томе није извршено рангирање за ту партију.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у поступку 
јавне набавке предвиђено је достављ ање 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 оцењ ена 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 учеш ће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављ ене уз понуду и увидом у јавно доступне 
податке, од истих није било захтевано достављ ањ е доказа, у скпаду са чланом 79. став 2. Закона о јавним 
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), трош кове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.

^Ш .Предлог комисије

Комисија за спровођењ е предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предпожила је  
да се донесе Одпука о закљ учењ у оквирног споразума за јавну набавку Интраокуларна сочива са 
пратећим специф ичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 
404-1-110/19-81 и Оквирни споразум додели доле наведеним понуђачима, по партијама:

Број
партије Назив партије Назив понуђача

Понуђена
јединична

цена

Понуђена  
укупна цена 

без ПДВ-а

1
Интраокуларна мека задњекоморна 

сочива израђена од хидроф обног 
акрилата, изливена у комаду

Агшсиз 5РВ <±о.о. 4.149,60 62.244.000,00

4

Интраокуларна мека асф ерична 
троделна задњ екоморна сочива 

израђена од хидроф обног акрилата 
фабрички упакована у једнократни 

ињектор

ОрИсиз (±о.о. 4.494,00 17.976.000,00
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10

Интраокуларна мека асферична 
једноделна задњекоморна сочива 

израђена од хидрофобног акрилата 
фабрички упакована у једнократни 

ињектор

Орђсиз сЈ.о.о. 4.764,00 66.696.000,00

11 Натријум хијалуронат концентрације 
1.4%-1.8% 5ои1 тесЈЈса! сЈ.о.о. 1.000,00 20.000.000,00

12

Комбинација Натријум хијалуроната 
(од 1,4% -4%) у хондроитин сулф ате ( 
од 3%-5%) или Натријум хијалуронат 

концентрације 3%

ОКа! С сЈ.о.о. 1.850,00 16.650.000,00

УКУПНО без ПДВ-а: 183.566.000,00

Горе наведени понуђачи, набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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

В.Д. ДИРЕКТО РА

IX. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 
дана објављ ивања 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).

59020.34/29
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