РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08 Број: 404-1-36/17.04.2018. године
Јована Мариновића бр.2
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и
68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник PC"
бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-36/17-97 од
18.4.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
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УЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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ред. бр. ЈН 404-1-110/17-37

Садржај

Д испозитив о д л у к е ................................................................................................................................................. 3
О б р а з л о ж е њ е ............................................................................................................................................... 3
I.

Подаци о наручиоцу.........................................................................................................................................3

II.

Подаци о јавној набавци................................................................................................................................. 3

III.

Основни подаци о понуђачима који су поднели понуду за партију 2:................................................... 4

IV. Стручна оцена понуда за партију 2 ................................................................................................................ 5
1.

„Oftal С d.o.o."...................................................................................................................................................5

2.

„PharmaSwiss d.o.o."........................................................................................................................................ 6

3.

„Optipharm d.o.o."........................................................................................................................................... 7

4.

„Optix d.o.o."..................................................................................................................................................... 9

5.

Soul medical d.o.o."........................................................................................................................................ 10

V.

Критеријум за доделу уговора и рангирање, за партију 2 ..................................................................... 11

VI.

Предлог комисије............................................................................................................................................11

VII. УПУТСТВО 0 ПРАВНОМ СРЕДСТВУ...............................................................................................................12

2

Д испозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Интраокуларних сочива са пратећим
специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу, за партију 2Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофилног акрилата, изливена у
комаду, број ЈН 404-1-110/17-37 са понуђачем Oftal С d.o.o. из Београда, Булевар краља
Александра бр.284.

Образложење
I. Подаци о наручиоцу
1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално
осигурање војних осигураника
2. Адресе наручилаца: Јована Мариновића 2, Београд и Крунска 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
донели су дана 23.5.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке Интраокуларних сочива
од стране више наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бр.
404-408/17 и дана 23.5.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке Пратећег
специфичног потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива од стране више наручилаца,
заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бр. 404-409/17.
У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирне споразуме закључити наручиоци
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.
Уговоре о јавној набавци заклзучиваће 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:
Предмет јавне набавке Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом
који је неопходан за њихову уградњу, за партију 2 је:
Бр.
партије

2

Назив партије

Јед.
мере

Количине
за
РФЗО

Количине за
Ф онд
за
СОВО

Укупне
кол ичине

Понуђена
јединична
цена

И н тр а о кул а р н а
м ека
за д њ е ко м о р н а
сочива
изра ђ е н а од
хидроф илног
акри л ата,
и зл и вен а у
ко м а д у

ко м

14.530

500

15.030

3.300,00

3

Укупна
вредност за
РФЗО

Укупна
вредност
за Ф онд за
СОВО

Укупна
процењена
вредност

47.949.000,00

1.650.000,00

49.599.000,00

»•

Назив и ознака из општег речника набавке: 33731110 - интраокуларна сочива за партију 2.
3. Редни број јавне набавке: 404-1 -110/17-37
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима који су поднели понуду за партију 2:

Назив понуђача

Адреса

Oftal С d.o.o.

Булевар краља Александра бр.284, Београд

PharmaSwiss d.o.o.

Батајнички друм бр.5а, Београд

OptiPharm d.o.o.

Нушићева бр.З, Београд

Optix d.o.o.

Орачка бр.13 , Земун-Београд

Soul medical d.o.o.

16.0ктобра бр.5, Београд

Укупан број поднетих понуда, за партију 2:
Број
партије

Назив партије

Број
понуда

2

Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од
хидрофилног акрилата, изливена у комаду

5

4

IV. Стручна оцена понуда за партију 2

,Oftal С d.o.o.“
Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-36/17-37
Назив понуђача: Oftal С d.o.o.
Понуда б р о ј: 314-17 од 30.10.2017. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
Д О Б РАИ
КАТАЛОШКИ БРОЈ

2

Интраокуларна мека
задњекоморна сочива
израђена од хидрофилног
акрилата, изливена у комаду

Hydrophilic Acrylic
Foldable Intraocular
Lenses with delivery
system
EYECRYL PLUS
Model: 600

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

"Biotech Vision
Care", Indija

комад

15.030

1.490,00

22.394.700,00

10%

2.239.470,00

24.634.170,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

22.394.700,00

ИЗНОС ПДВ-А

2.239.470,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

24.634.170,00

Рок важења понуде 120 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 30 дана од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
Понуђач није исказао Трошкове припреме 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.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем Oftal С 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 Oftal С d.o.o. није био у блокади у последња 3
(три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
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Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је Решење бр. 4-00-3/2018 којим се усваја захтев за заштиту права подносиоца
захтева OFTAL С d.o.o. и делимично поништава отворени поступак предметне јавне набавке за партију 2. Републичка комисија је навела да се не може сматрати
битним недостатком понуде понуђача OFTAL С d.o.o. то што је Агенција за лекове и медицинска средства Србије регистровала захтев број 515-02-01708-2017-7 од
8.6.2017. године као захтев за упис медицинског средства, а не као захтев за обнову уписа у Регистар медицинских средстава, обзиром да се ради о поновном упису
истог медицинског средства у Регистар медицинских средстава.
Наиме, како је Републичка комисија става да је потребно ценити садржину дописа у целости, односно да се узму у обзир наводи Агенције за лекове и
медицинска средства Србије- односно разлози због којих је регистровала спорни захтев као захтев за упис медицинског средства, тако и наводи да је на такав начин
поступила наводећи да се ради о поновном упису медицинског средства, узимајући у обзир и Писмо формалне комплетности, односно формалну процену
документације приликом уписа у регистар, Комисија за предметну јавну набавку, а у складу са налогом Републичке комисије, констатује да је понуда понуђача
OFTAL С d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона ојавним набавкама („Службени гласник PC" број 124/12, 14/15 и 68/15) за партију 2.

2.

,PharmaSwiss d.o.o.“

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-36/17-38
Назив понуђача: PharmaSwiss d.o.o.
Понуда број : 6260 од 26.10.2017.
Понуђач је поднео понуду: самостално
Поиу? ач је поднео понуду за следећу партију: 2

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА И
КАТАЛОШКИ БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

2

Интраокуларна мека
задњекоморна сочива
израђена од
хидрофилног акрилата,
изливена у комаду

AKREOS Posterior Chamber
Intraocular Lenses, Model:
Adapt-AO; Akreos Single Use
Insertion Device, Model:AI-28
kat br: ADAPT-AOP, AI-28

Bausch &
Lomb,
Incorporated

комад

15.030

Рок важења поиуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
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ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

3.025,00

УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

45.465.750,00

10%

4.546.575,00

50.012.325,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

45.465.750,00

ИЗНОС ПДВ-А

4.546.575,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

50.012.325,00

Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 515/2013 од 9.10.2013. године, БПН 1112/2013 од 7.11.2013. године
и БПН 3405/2014 од 3.7.2014. године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија констатује да је понуда понуђача PharmaSwiss 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) за партију 2.

3.

,Optipharm d.o.o.“

Редни број понуде: 8
Број под којим је понуда заведена: 404-1-36/17-43
Назив понуђача: Optipharm d.o.o.
Понуда б р о ј: 18 од 07.11.2017. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

ПАРТИЈА

2

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДО Б Р А И
КАТАЛОШКИ БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

Интраокуларна мека
задњекоморна сочива
израђена од хидрофилног
акрилата, изливена у комаду

Hydophilic IOL,
AQUAFOLD,
CBF32UVA
Injektor I kertridz za
jednokratnu upotrebu:
AQUAJECT PLUS ,
AQ-S-B-Flyglide

OMNI LENS
(PVT), LTD

комад

15.030

1.746,00

26.242.380,00

10%

2.624.238,00

28.866.618,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

26.242.380,00

ИЗНОС ПДВ-А

2.624.238,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

28.866.618,00

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 30 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Увидом у понуду понуђача Optipharm d.o.o. комисија за предметну јавну набавку је констатовала да је понуђач за партију 2, доставио Писмо формалне
комплетности о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава, из којег не може да утврди да ли се исто односи на добро које је понудио у обрасцу
понуде. Такође комисија је утврдила да је понуђач Optipharm d.o.o. за партију 2 доставио истекло Решења АЛИМС-а.
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У циљу утврђивања стварне садржине понуде, комисија за јавну набавку је упутитила молбу за доставом података Агенцији за лекове и медицинска
средства Србије, за партију 2:

Да ли се захтев подносиоца захтева Optipharm d.o.o. , Београд, ул. Нушићева бр.З, регистрован под бројем 515-02-01868-2017-7 од 20.6.2017. године,
за Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофилног акрилата, изливена у комаду, заштићеног назива Hydophilic IOL, AQUAFOLD,
модел: CBF32UVA , односи на обнову уписа медицинског средства у регистар медицинских средстава истклог Решења АЛИМС-а број 515-02-02484-13001 од 31.1.2014. године, за добро Интраокуларно сочиво, задњекоморно, акрилно, OMNI Hidrophilic iol, или се наведени захтев односи на упис новог
медицинског средства у регистар медицинских средстава.
Да ли се захтев подносиоца захтева Optipharm d.o.o. , Београд, ул. Нушићева бр.З, регистрован под бројем 515-02-01868-2017-7 од 20.6.2017. године,
за Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофилног акрилата, изливена у комаду, заштићеног назива Injektor I kertridz za
jednokratnu upotrebu:
AQUAJECT PLUS, модел: AQ-S-B-Flyglide, односи на обнову уписа медицинског средства у регистар медицинских средстава
истклог Решења АЛИМС-а број 515-02-02483-13-001 од 31.1.2014. године, за добро Инструменти за имплантацију интраокуларног сочива, сет,
AQUAJECT PLUS или се наведени захтев односи на упис новог медицинског средства у регистар медицинских средстава.

Дана 30.11.2017. године Агенција за лекове и медицинска средства Србије доставила је одговор на горе наведена питања:
За партију 2 - Захтев бр.515-02-01868-2017-7 од 20.06.2017. године о упису у Регистар, медицинског средства „Hydrophilic IOL Model: CBF32UVA",
односи се на обнову уписа у регистар медицинског средства „OMNI Hydrophilic iol (Model: CBF32UVA)", које je претходно уписано у Регистар решењем
бр.515-02-02484-13-001.
-

За партију 2 -Захтев бр.515-02-01868-2017-7 од 20.06.2017. године о упису у Регистар, медицинског средства „AQUAJECT PLUS Model: AQ-S-BFLYGIDE", односи ce на обнову уписа y регистар медицинског средства „AQUAJECT PLUS (Model: AQ-S-B-FLYGIDE)", које je претходно уписано y
Регистар решењем бр.515-02-02483-13-001.

Сходно горе на наведеном, Комисија констатује да је понуда понуђача Optipharm 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) за партију 2.
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4.

„Optix d.o.o.“

Редни број понуде: 11
Број под којим је понуда заведена: 404-1-36/17-46
Назив понуђача: Optix d.o.o.
Понуда б р о ј: 5/2017 од 06.11.2017. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРАИ
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

2

Интраокуларна мека
задњекоморна сочива израђена
од хидрофилног акрилата,
изливена у комаду

SeeLens, kat. br.
Т1013 11/12
SoftJect 2.4 - 1 P,
kat. br. T1845
03/2013

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

Hanita Lenses,
Izrael

комад

15.030

1.985,00

29.834.550,00

10%

2.983.455,00

32.818.005,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

29.834.550,00

ИЗНОС ПДВ-А

2.983.455,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

32.818.005,00 Din.

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 2132/2013 од 30.12.2013. 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 Optix 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 Optix d.o.o. није био у блокади у последња 3 (три)
месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Комисија констатује да је понуда понуђача Optix 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) за партију 2.
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5.

Soul medical d.o.o.“

Редни број понуде: 12
Број под којим је понуда заведена: 404-1-36/17-47
Назив понуђача: Soul medical d.o.o.
Поиуда б р о ј: 6/27/2015 од 27.10.2017. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 2

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
Д О Б РАИ
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

2

Интраокуларна мека
задњекоморна сочива
израђена од хидрофилног
акрилата, изливена у комаду

SIDA-LENS
Intraocular
Hydrophilic Lens
SDAC

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

Mohintra Diana,
Sidapharm
Greece

комад

15.030

1.847,00 Din.

27.760.410,00
Din.

10%

2.776.041,00 Din.

30.536.451,00
Din.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

27.760.410,00 Din.

ИЗНОС ПДВ-А

2.776.041,00 Din

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

30.536.451,00 Din.

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Комисија констатује да је понуда понуђача Soul medical d.o.o. прихватл>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 2.
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V. Критеријум за доделу уговора и рангирање, за партију 2
•

Најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача за партију 2:

Ред.бр.

Понуђач

Понуђена јед. цена без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

1

Oftal С d.o.o.

1.490,00

22.394.700,00

2

OptiPharm d.o.o.

1.746,00

26.242.380,00

3

Soul medical d.o.o.

1.847,00

27.760.410,00

4

Optix d.o.o.

1.985,00

29.834.550,00

5

PharmaSwiss d.o.o.

3.025,00

45.465.750,00

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, a
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 учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у јавно
доступне податке, од истих 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).

VI.

Предпог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предпожила
је да се одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Интраокуларних сочива са
пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу, за партију 2,
бр. ЈН 404-1-110/17-37, додели следећем понуђачу:
БРОЈ
ПАРТИЈЕ

2

НАЗИВ ПАРТИЈЕ
Интраокуларна мека
задњекоморна сочива
израђена од хидрофилног
акрилата, изливена у комаду

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

ПОНУЂЕНА
УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

Oftal С d.o.o.

1.490,00

22.394.700,00

11

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, вд. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
одлуку као у диспозитиву.

VII. 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).
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