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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
08/2 Број: 404-1-61/14-13 
24.07.2014. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д 
 

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012), и 
члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 
81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-61/14-
12 од 17.07.2014. године, Директор доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

    
Уговори о јавној набавци Балон катетера, за партије 1 и 2  додељују се следећем 

понуђачу: 
1) APTUS d.o.o. из Београда, Радомира Марковића  бр.43, понуда број T- 097/14 од 

30.06.2014.године 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs 
4. Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке 

Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених 
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак 
јавне набавке Балон катетера, а сходно члану 17а Уредбе о планирању и врсти роба и услуга 
за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 029/2013, 049/2013 , 
51/2013-испр. и 86/13). 
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће у име и за рачун референтних 
здравствених установа, спровести предметни поступак јавне набавке, с тим што ће уговор о 
јавној набавци са изабраним понуђачем непосредно закључити здравствена установа 
 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 
6. Предмет јавне набавке Балон катетери, обликован је у 2 (две) партије:  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Јед. 
мере КОЛИЧИНА ПРОЦЕЊЕНА 

ВРЕДНОСТ 

1 
МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне 

оклузије 
ком 317 7.798.200,00 

2 
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за хроничне 
тоталне оклузије (ЦТО) 

ком 30 2.100.000,00 

УКУПНО: 9.898.200,00 

Редни број набавке: 404-3-110/14-71 
Ознака из Општег речника набавке: 33141210 – Балон катетери 
 
7. Подаци из плана набавке:  

 У плану централизованих јавних набавки за 2014. годину Републичког фонда за 
здравственo осигурање, предметна јавна набавка налази се под редним бројем 4 – Медицинска 
средства за једнократну употребу. 
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Јавна набавка се финансира из средстава планираних у Плану централизованих јавних 
набавки за 2014. годину, под редним бројем 4, апропријација у Финансијском плану: 471215- 
Болничке услуге (секундарна и трецијарна здравствена заштита са установама ван мреже у 
секундарној здравственој заштити) 
 

8. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: 

 Члан 36. став 1. тачка 1). Закона о јавним набавкама ( «Службени гласник « бр 124 
/2012.) прописује да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива 
за подношење понуда ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну 
понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно 
одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и 
критеријуми за доделу уговора не мењају. 

Републички фонд за здравствено осигурање као наручилац, је дана 10.01.2014. године 
покренуо отворени поступак Балон катетера за 2014. годину -ред. бр.ЈН:404-1-110/14-20.  

У наведеној јавној набавци предмет набавке је био обликован у 12 партија.  
За партију 6 - МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије, Наручилац је прибавио три 

понуде, док је за партију 7 - Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО), Наручилац прибавио једну понуду, које су од стране 
Комисије за предметну јавну набавку оцењене као неодговарајуће. Будући да није био испуњен 
услов за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, дана 16.05.2014. године донета је 
одлука о обустави поступка набавке за наведене партије. 

Због свега горе наведеног, Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, 
покренуо је поступак јавне набавке Балон катетера будући да је испуњен услов за примену члана 
36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а сходно 
предлогу Комисије за јавну набавку Балон катетера за 2014. годину , датог у Извештају о стручној 
оцени понуда бр. 404-1-2/14-62 од 16.05.2014. године. 

 
9. Процењена вредност набавке: 9.898.200,00 динара без ПДВ-а 
 
10.  Одступање од плана набавки 
Одступање од планираног оквирног датума покретања поступка централизованих јавних 

набавки за 2014. годину (Јун-Јул 2013. године) последица je потребе да се прикупе и систематизују 
сви подаци неопходни за успешну реализацију предметног поступка. 

 
11. Укупан број подентих понуда:  
Благовремено, тј. до дана 10.07.2014. године, до 09,30 часова, Наручиоцу су за целокупну 

јавну набавку пристигле понуде следећих понуђача: 
Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат 

1 APTUS d.o.o. Радомира Марковића 43, Београд 09.07.2014. 10:39 

2 SOUL MEDICAL d.o.o. Шеснаестог октобра бр.5, Београд 09.07.2014. 13:45 

3 ECO TRADE BG d.o.o. Страхињића Бана 3, Ниш 10.07.2014. 08:08 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Број приспелих понуда по партијама: 

Партија Предмет набавке 
Број понуда по 
партијама 

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 2 

2 
Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне 

тоталне оклузије (ЦТО) 1 

Понуђач  SOUL MEDICAL D.O.O. је доставио  само попуњен образац бр.1- Подаци о 
понуђачу ,из којег се не може утврдити  за које партије је конкурисао. 
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12. Највиша и најнижа понуђена цена 

Партија Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

1 
МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 

тоталне оклузије 
23.010,00 21.000,00 

2 
Хибридни коаксијални хидрофилни 
микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

70.000,00 70.000,00 

 
 
13. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  
 

Партија Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

1 
МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 

тоталне оклузије 
21.000,00 21.000,00 

2 
Хибридни коаксијални хидрофилни 
микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

70.000,00 70.000,00 
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14. Основни подаци о понуђачу и стручна оцена понуда : 
 

                         На страни 8. конкурсне документације  у делу IV.  Техничка спецификација , Наручилац  наводи да понуђач уз понуду доставља под 
тачком 4. : 

„Писмену изјаву произвођача, у складу са обрасцом бр.9 у конкурсној документацији, да је самостално или преко овлашћених 
дистрибутера продавао предметна добра у најмање 16 европских универзитетских клиника у најмање 8 европских држава, као и назив 
болнице, адресу, контакт телефон и e-mail болнице на основу којих је могуће проверити наведено“. 

             Комисија констатује да је понуђач  у обавези да достави писмену изјаву произвођача, у складу са обрасцем бр.9, која се односи на    
понуђено добро.  

      Сходно наведеном Комисија је увидом у понудe понуђача АPTUS d.o.o. и ECO TRADE BG d.o.o. проверавала податке дате у изјавама 
понуђача које су тражене конкурсном     документацијом,  тако што је за све клинике за које из назива не произилазе да су универзитетске, 
проверавала на основу података које се налазе на званичним интернет презентацијама клиника. 

 
 
 14.1 Број под којим је понуда заведена: 1 
    Назив понуђача: APTUS d.o.o. 
            Понуда број :  T- 097/14 од 30.06.2014. 
            Понуђач је поднео понуду: Самостално 

             Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1. и  2. 

Пар
тија Предмет набавке 

Заштићени 
назив понуђеног 

добра 
Произвођач Јединица 

мере Количина Јединична цена Укупна цена без 
пдв-а 

Износ пдв-а 
10% 

Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

1 
МИКРОКАТЕТЕРИ за 
хроничне тоталне 

оклузије 

Stridesmooth+ 
microcatheter 

ASAHI INTECC - 
Japan комад 317 23.980,00 7.601.660,00 760.166,00 8.361.826,00 

2 

Хибридни 
коаксијални 
хидрофилни 

микрокатетер од 
волфрама за 

хроничне тоталне 
оклузије (ЦТО) 

ASAHI Corsair 
Microcatheter 

ASAHI INTECC - 
Japan 

комад 30 70.000,00 2.100.000,00 210.000,00 2.310.000,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 9.701.660,00 
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ИЗНОС ПДВ-А 10% 970.166,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 10.671.826,00 

 Рок важења понуде 90 дана. 
 Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде. 
 

Понуђач је у првом кругу преговарања остао при понуђеној цени за партије 1 и 2. 
Понуђач је у другом кругу преговарања супстио цену за партију 1, док је за партију 2 остао при понуђеној цени, тако да понуда сада гласи: 

Пар
тија Предмет набавке 

Заштићени 
назив понуђеног 

добра 
Произвођач Јединица 

мере Количина Јединична цена Укупна цена без 
пдв-а 

Износ пдв-а 
10% 

Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

1 
МИКРОКАТЕТЕРИ за 
хроничне тоталне 

оклузије 

Stridesmooth+ 
microcatheter 

ASAHI INTECC - 
Japan комад 317 21.000,00 6.657.000,00 665.700,00 7.322.700,00 

2 

Хибридни коаксијални 
хидрофилни 

микрокатетер од 
волфрама за 

хроничне тоталне 
оклузије (ЦТО) 

ASAHI Corsair 
Microcatheter 

ASAHI INTECC - 
Japan 

комад 30 70.000,00 2.100.000,00 210.000,00 2.310.000,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 8.757.000,00 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 875.700,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 9.632.700,00 

 
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача. Након увида у понуду, Комисија је на интернет 

страници Агенције за привредне регистре утврдила  да је понуђач APTUS d.o.o. уписан у регистар понуђача. 
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Комисија констатује да је понуда понуђача  APTUS d.o.o. прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12) за партије 1 и 2. 

 
 
 
14.2 Број под којим је понуда заведена: 2 
     Назив понуђача: SOUL MEDICAL d.o.o. 

                 Понуда је одбијена у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, из разлога што понуђач није предао понуду у складу са конкурсном 
документацијом и позивом за подношење понуда. Понуђач није доставио образац понуде и друге обрасце захтеване конкурсном документацијом, као 
ни доказе да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке.  
 
 
 
 

14.3 Број под којим је понуда заведена: 3 
Назив понуђача: ECO TRADE BG d.o.o. 
Понуда број : 4424 oд 25.06.2014. 
Понуђач је поднео понуду: Самостално 

 Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 1. 

Пар
тија Предмет набавке 

Заштићени 
назив понуђеног 

добра 
Произвођач Јединица 

мере Количина Јединична цена Укупна цена без 
пдв-а 

Износ пдв-а 
10% 

Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

1 
МИКРОКАТЕТЕРИ за 
хроничне тоталне 

оклузије 

FINECROSS MG 
CORONARY 
MICRO GUIDE 
CATHETER 

Terumo 
Corporation Japan комад 317 24.590,00 7.795.030,00 779.503,00 8.574.533,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 7.795.030,00 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 779.503,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 8.574.533,00 

 Рок важења понуде 91 дан од дана отварања понуде. 
 Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде. 
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Понуђач је у првом кругу преговарања спустио цену за партију 1, тако да јединична цена износи 23.900,00 дин , а укупна цена без ПДВ-а 

износи 7.576.300,00. 
Понуђач је у другом кругу преговарања супстио цену за партију 1, тако да његова понуда сада гласи: 

Пар
тија Предмет набавке 

Заштићени 
назив понуђеног 

добра 
Произвођач Јединица 

мере Количина Јединична цена Укупна цена без 
пдв-а 

Износ пдв-а 
10% 

Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

1 
МИКРОКАТЕТЕРИ за 
хроничне тоталне 

оклузије 

FINECROSS MG 
CORONARY 
MICRO GUIDE 
CATHETER 

Terumo 
Corporation Japan комад 317 23.010,00 7.294.170,00 729.417,00 8.023.587,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 7.294.170,0 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 729.417,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 8.023.587,00 

 
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача. Након увида у понуду, Комисија је на интернет 

страници Агенције за привредне регистре утврдила  да је понуђач ECO TRADE BG d.o.o.уписан у регистар понуђача. 
 
 Комисија констатује да је понуда понуђача  ECO TRADE BG d.o.o. за партију 1 неодговарајућа у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 32) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), из разлога што  понуђач за наведену партију није доставио у изјави да је предметно добро продавао 
у 16 европских универзитетских клиника у најмање 8 европских држава, које су тражене конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.  
Наиме, на страни 8. конкурсне документације  у делу IV.  Техничка спецификација , Наручилац  наводи да понуђач уз понуду доставља под тачком 4.  
„Писмену изјаву произвођача, у складу са обрасцом бр.9 у конкурсној документацији, да је самостално или преко овлашћених дистрибутера продавао 
предметна добра у најмање 16 европских универзитетских клиника у најмање 8 европских држава, као и назив болнице, адресу, контакт телефон и e-
mail болнице на основу којих је могуће проверити наведено“. 

Како понуђач  ECO TRADE BG d.o.o. у својој понуди није доставио списак са траженим бројем европских универзитетских клиника за партију 1, 
односно два пута је навео исту универзитетску клинику у Швајцарској ,  Комисија не може ценити понуду као одговарајућу. 
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            15. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена     
 
16. Ранг листа понуђача 
За партију 1: 

Ред.бр. Понуђач Понуђена јед. цена без ПДВ-а 
Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 

1 Aptus d.o.o.из Београда  21.000,00 6.657.000,00 
2 Eco trade bg d.o.o.из Ниша 23.010,00 7.294.170,00 

За партију 2: 

Ред.бр. Понуђач Понуђена јед. Цена без ПДВ-а Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 

1 Aptus d.o.o.из Београда 70.000,00 2.100.000,00 
 
17. Назив понуђача којем се додељује уговор: 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
ПОНУЂЕНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-а 

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за 
хроничне тоталне оклузије 

Aptus d.o.o.из Београда 21.000,00 6.657.000,00 

2 

Хибридни коаксијални 
хидрофилни микрокатетер од 

волфрама за хроничне 
тоталне оклузије (ЦТО) 

Aptus d.o.o.из Београда 70.000,00 2.100.000,00 

 
18. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза       

 
           ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
           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 7. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012). 
  
62014.74/87 


