
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-30/16-5 
а^.6.2016. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 
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1-30/16-8 од 24.6.2016. године, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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Диспозитив одлуке

Закл>учује се оквирни споразум за јавну набавку Биолошког перикардног ра1сћ-а од 
говеђег перикарда, број ЈН 404-4-110/16-32, са понуђачем Магк МесЛса! сЈ.о.о.из Београда, ул. 
Сање Живановића 42.

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: \ллллл/.јаупепа1зауке.гГго-Г5

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне 
набавке и закључује оквирни слоразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
здравствене установе.

II Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: Добра

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:

Предмет јавне набавке Биолошког перикардног ра*сН-а од говеђег перикарда је:

Предмет набавке : : Д :, Количина Јединична
цена

Процењена
вредност

Биолошки перикардни ра1сћ од говеђег ^  
перикарда ј 40.265,00 1.207.950,00

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

3. Редни број јавне набавке: 404-4-110/16-32

4. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објавом позива за подношење
понуда

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је дана 10.3.2016. године 
покренуо отворени поступак јавне набавке уградног материјала у кардиохирургији, број ЈН 404-1- 
110/16-12. У наведеној јавној набавци предмет набавке је обликован у 2 партије. За партију 1 је 
закључен оквирни споразум, док је за партију 2 донета одлука о обустави поступка.

У поступку предметне јавне набавке достављене су две понуде за партију 2 и то понуда 
понуђача ВЈоз^еп! с1.о.о., Београд, ул. Чеде Миндеровића бр. 4 и Магк МесЈЈса! с1.о.о., Београд, Сање 
Живановића бр. 42, које су обе оцењене као неприхватљиве.

Будући да није био испуњен услов за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, 
дана 23.5.2016. године донета је Одлука бр. 404-1-10/16-26 којом се обуставља поступак јавне 
набавке, за партију 2 - Биолошки перикардни ра1сћ од говеђег перикарда.

Због свега горе наведеног, Републички фонд за здравствено осигурање је, као наручилац, 
покрепио поступак јавне набавке Б и о л о ш к и  перикардни ра1сћ од говеђег перикарда, будући да је кио 
испуњен услов за примену члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Имајући у виду да је наручилац, сходно одредбама члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама, позвао само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке 
уградног материјала у кардиохирургији, број ЈН 404-1-110/16-12, да допуне своје понуде, тако да их 
учине прихватљивим, позив за подношење понуда се није објавио.



Из разлога наведених у претходном ставу, позив за подношење понуда је био послат 
понуђачима В1оз1еп1 с!.о.о., Београд, ул. Чеде Миндеровића бр. 4 и Магк МесПса! сЈ.о.о., Београд, Сање 
Живановића бр. 42, као јединим понуђачима који су доставили понуду за јавну набавку уградног 
материјала у кардиохирургији, број ЈН 404-1-110/16-12, за партију 2.

II Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. Магк МесИса! сј.о .о . Сање Живановића 42, Београд

Укупан број поднетих понуда: 1 (ЈеДна)
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IV Стручна оцена понуда

1. МАКК МЕ01САЦ сЈ.о.о.

Број под којим је понуда заведена: 1 
Назив понуђача: Магк МесЈЈса! сЈ.о.о, 
Понуда број 54/16 од 23.6.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

I - Партијз II - Предмет набавке

III - Заштићени 
назив 

понуђеног 
добра и 

каталошки број

IV -
Произвођач

V -
Јединица

мере

VI - 
Количина

V II-
Јединична

цена

VIII - Укупна цена 
без ПДВ-а

IX - Стопа 
ПДВ-а X - Износ ПДВ-а XI - Укупна цена са 

ПДВ-ом

2
Биолошки перикардни 

ра1с(1 од говеђег 
перикарда

Воујпе 
репсагс11а1 
Ра(с(1 
са! : 4700

ЕсЈ̂ агсЈв комад 30 40.265,00 1.207.950,00 10% 120.795,00 1.328.745,00

УКУПНА ВРЕДИОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 1,207.950,00

ИЗНОС ПДВ-а 120.795,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 1.328.745,00

Рок испоруке износи 1 дан од пријема писменогзахтева купца 
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда,
Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.
Понуђач је доставио понуду која садржи следеће документе:

1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 1

2) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ бр. 2

3) ОБРАЗАЦ бр. 3 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ И

4) ОБРАЗАЦ 4 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.

Комисија констатује да је понуда понуђача Магк МесНса! <±о.о.; прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).



V Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке није одбијена ниједна понуда.

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача:

Предмет набавке Назив понуђача 1 Понуђена
јединична цена

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

Биолошки перикардни 
ра!сИ од говеђег 

перикарда
Магк Мес11са1 сЈ.о.о. 40.265,00 1 207 950,00

VII 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 Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 
Биолошки перикардни ра1сИ од говеђег перикарда, број ЈН 404-4-110/16-32, додели 
понуђачу Магк МесНса! сЈ.о.о. из Београда, ул. Сање Живановића 42.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

Израдила:

Оверила:

Оверила:

г'Лела ПетровићЈ Ш Ј  I □  I 1и  I р и О г И  I

тшшљ

Марија Мити?

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).

57016.56/78


