РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-10/1700.11.2017. године
Јована Мариновића бр. 2
Беоrрад

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 81/11,
57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-10/17-82 од 3.11.2017. године,
Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
УЈАВНОЈНАБАВЦИ
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Диспозитив одлуке
Обуставља се отворени поступак јавне кабавке Пејсмејкера, електрода и имплантабилних
дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову
имплантацију, број 404-1-110/17-9, за партију 13:

Партија

Прсдмет набавке

Количина

Процењена
вредност без ПДВ

13

Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode i/ili HV
elektrode

5.160

20.511.000,00

Образложење
I. Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд и Крунска 13, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника донели
су дана 3.4.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца.
У скпаду са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је
спровео поступак јавне набавке.
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 Пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, за партију 13 је:

Партија

13

Назив партије

Uvodnik (set) za standardne
pejsmejker elektrode i/ili HV
elektrode

Укупне
количине
РФЗО

4.500

сово

Укупне
количине
за јавну
набавку

Процењена
вредност
РФЗО

Процењена
вредност
Фондза
СОВО

Укупна
процењена
: вредност ;

660

5.160

17.887.500,00

2.623.500,00

20.511.000,00

Укупне
количине
Фонд за

3

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи, за сваку партију
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-9
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
5. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а, за период од 24 месеца, за партију 13 је:
20.511.000,00 динара
III. Основни подаци о понуђачима
Благовремено, тј. до дана 11.8.2017. године, до 12:00 часова, Наручиоцу су за партију 13 - Uvodnik (set) za
standardne pejsmejker elektrode i/ili HV elektrode пристигле понуде следећих понуђача:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум
пријема

Сат

2.

Aptus d.o.o.

Београд, ул. Радомира Марковића 43

11.8.2017.

8:15

4.

Gosper d.o.o.

Омладинских бригада 86, Београд

11.8.2017.

9:52

7.

Vicord.o.o.

Булевар Маршала Толбухина 42, Београд

11.8.2017.

10:50

Укупан број поднетих понуда: 3

IV. Стручна оцена понуда
1. APTUS D.O.O.
Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-10/17-37
Назив понуђача: Aptus d.o.o.
Понуда број Т-86/17 од 7.8.2017. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 13

IПартија

13

II - Предмет набавке

111 - Заштићени
назив понуђеног
добра и каталошки
број

IV Произвођач

VЈединица
мере

VI Количина

VII Јединична
цена

VIII - Укупна
цена без
ПДВ-а

IX Стопа
ПДВ-а

X - Износ
ПДВ-а

X I «Укупна цена
са ПДВ-ом

Uvodnik (set) za
standardne pejsmejker
elektrode i/ili HV
elektrode

Prelude SNAP
Splittable Sheath
Introducer/
PLSX-XXXX

Merit Medical,
SAD

комад

5.160

3.485,00

17.982.600,00

20%

3.596.520,00

21.579.120,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

17.982.600,00

ИЗНОС ПДВ-а

3.596.520,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

21.579.120,00

Рок испоруке износи 24 часа од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања
понуде.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 686/2013 од 18.10.2017. године. Провером на интернет
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација акгивна.
За партију 13 - Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode i/ili HV electrode, понуђач Aptus d.o.o. je понудио добро заштићеног назива Prelude SNAP
Splittable Sheath Introducer, произвођача Merit Medical, SAD. Техничком спецификацијом конкурсне документације за наведену партију утврђено је да уводник
мора испуњавати следеће услове:
1. Компатибилан са свим електродама за антибрадикардну стимулацију или HV електродама (величина 6,7,8, 9 и 10 Fr) са иглом за пункцију,
одговарајућим шприцем и жицом за увођење
2. Без хемостатске валвуле
3. Без бочног порта за апликацију контраста и/или аспирацију
Као доказ, понуђач је био у обавези да достави каталог произвођача, а уколико тражене карактеристике понуђеног добра, наведене у техничкој
спецификацији, нису наведене у достављеном каталогу произвођача, понуђач доставља изјаву произвођача или овлашћеног представништва да понуђено
добро испуњава све захтеве у погледу техничке спецификације, а које нису садржане у достављеном каталогу. За наведену партију, понуђач Aptus d.o.o. је
доставио каталог произвођача за Prelude SNAP Splittable Sheath Introducer у коме ce налази слика уводника (сета) за стандардне пејсмејкер електроде и/или

HV електроде која садржи бочни порт и хемостатску валвулу. У наведеном каталогу понуђач је обележио каталошке бројеве PLSX-XXXX из ког се види да
добро које нуди не садржи бочни порт, али се нигде из приложеног каталога не види да предметно добро не садржи хемостаску валвулу.
У складу са налогом Републичке комисије за заштиту права датим у Решењу број 4-00-1237/2017 од 5.10.2017. године, комисија за јавну набавку се дана
27.10.2017. године, сходно члану 93. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђачу Aptus d.o.o. обратила захтевом за додатним објашњењем достављене
понуде, број 404-1-10/17-78, којим се од наведеног понуђача тражила достава изјаве произвођача о томе да ли понуђено добро за партију 13 каталошких
бројева PLSX-1006, PLSX-1007, PLSX-1008, PLSX-1008.5, PLSX-1009, PLSX-1009.5, PLSX-1010, PLSX-1010.5, PLSX-1011, PLSX-1012, PLSX-1012.5, PLSX2506, PLSX-2507, PLSX-2508, PLSX-2509, PLSX-2510, PLSX-2510.5, PLSX-2511 садржи хемостаску валвулу или не.
Дана 1.11.2017. године понуђач Aptus d.o.o. доставио је изјаву произвођача Merit Medical која је тражена захтевом број 404-1-10/17-78 од 27.10.2017.
године.
У достављеној изјави произвођача Merit Medical, наведено је да је чеп у горњем делу уводника обложен интегрисаном хемостатском валвулом, што је у
супротности са захтевом траженим техничком спецификацијом - конкурсном документацијом.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Aptus d.o.o. за партију 13 - Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode
неодговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15).

i/iliHV electrode,

2. GOSPER D.O.O.
Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-10/17-39
Назив понуђача: Gosper d.o.o.
Понуда број 115/2017 од 08.08.2017. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 13

I - Партија

II - Предмет набавке

III - Заштићени
назив понуђеног
добра и
каталошки број

13

Uvodnik (set) za
standardne
pejsmejker elektrode
i/ili HV elektrode

Peel-Away 4041ХХ,
4052ХХ, Tear-Away
5210313, 5210593,
5210321,5210330,
5210348, 5210585

IV Произвођач

VЈединица
мере

VI Количина

VII Јединична
цена

VIII - Укупна
цена без
ПДВ-а

IX Стопа
ПДВ-а

X - Износ
ПДВ-а

XI - Укупна
цена са ПДВом

St.Jude
Medical
B.Braun
Melsungen

комад

5.160

3.800,00

19.608.000,00

20%

3.921.600,00

23.529.600,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

19.608.000,00

ИЗНОС ПДВ-а

3.921.600,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

23.529.600,00

Рок испоруке износи 72 часа од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања
понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 564/2013 од 11.10.2013. године. Провером на интернет
страници Агенције за привредне регистре, утврђеноје да је регистрација акгивна.
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Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем Gosper 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 Gosper d.o.o.није био у блокади у последња 3
(три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
За партију 13, понуђач Gosper d.o.o. у обрасцу понуде понудио је добро заштићеног назива Peel-Away, каталошких бројева 4041ХХ, 4052ХХ, произвођача
St.Jude Medica! и добро заштићеног назива Tear-Away, каталошких бројева 5210313, 5210593, 5210321, 5210330, 5210348, 5210585 произвођача B.Braun
Melsungen.
Као доказ да наведена медицинска добра испуњавају захтеве тражене техничком спецификацијом, понуђач је доставио каталог са следећим шифрама:
- Peel-Away in tro du ce r- произвођача St Jude Medical, ca бројевима 405154 до 405144, од којих су обележени 405104, 4051108, 405112, 4051129 405116
405118и 405120и
- Tear-A w ay- произвођача В. Braun Melsungen са моделима 5210313, 5210593, 5210321, 5210330, 5210348, 5210585.
Комисија је након увида у каталог понуђача Gosper d.o.o. утврдила да означени модели уводника Peel Away Introducer (произвођача St. Jude) из
приложеног каталога нису понуђени и уписани у образац понуде.
Из горе наведених разлога комисија је извршила увид у каталог производа који се налази на интернет страници произвођача St. Jude Medical и утврдила
следеће:
- да не постоји Peel Away уводник са почетним каталошким бројем 4041хх, а који је уписан у образац понуде.
- да Peel-Away уводници са почетним каталошким бројем 4052хх, који је уписан у образац понуде, а за које није достављен каталог у оквиру понуде,не
садрже иглу и шприц, а величина игала је у распону од 7 - 12 Fr, а што је у супротности са захтевом који је тражен техничком спецификацијом, тј који
подразумева да је
Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или HV елекгроде компатибилан са свим електродама за антибрадикардну
стимулацију или HV електродама (величина 6,7,8, 9 и 10 Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом за увођење.
Комисија констатује да је дана 28.8.2017. године, након доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума, понуђач Gosper d.o.o. доставио наручиоцу
поднесак у којем се наводи да је у Обрасцу понуде у колони „Заштићен назив и каталошки број" техничком грешком за понуђени производ Peei Away уписан
каталошки број 4041 хх, уместо 4051 хх.
Увидом у достављени каталог, комисија је утврдила да понуђено добро Peel Away каталошког броја 4051хх, испуњава техничке каракгеристике захтеване
конкурсном документацијом, док је увидом у каталог производа који се налази на интернет страници произвођача St. Jude Medical, комисија утврдила да
наведено добро каталошког броја 4052хх, не испуњава захтеве из техничке спецификације - конкурсне документације.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Gosper d.o.o., за партију 13 - Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode i/ili HV electrode,
неодговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама {„Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15).
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3. VICOR D.O.O.
Редни број понуде: 7
Број под којим је понуда заведена: 404-1-10/17-42
Назив понуђача: Vicor d.o.o.
Понуда број 1694-17 од 7.8.2017. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 13

I * Партија

II - Предмет набавке

III - Заштићени
назив понуђеног
добра и
каталошки број

13

Uvodnik (set) za
standardne
pejsmejker elektrode
i/ili HV elektrode

PTFE Peelable
Introducer Kit
7089, 709Х

IV Произвођач

VЈединица
мере

VI Количина

VII Јединична
цена

VIII - Укупна
цена без
ПДВ-а

IX Стопа
ПДВ-а

X - Износ
ПДВ-а

XI - Укупна
цена са ПДВом

Greatbatch
Medical

комад

5.160

3.975,00

20.511.000,00

20%

4.102.200,00

24.613.200,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

20.511.000,00

ИЗНОС ПДВ-а

4.102.200,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

24.613.200,00

Рок испоруке износи 72 часа од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем је исказао укупне трошкове припремања
понуде у износу од 8.460,00 динара са ПДВ-ом.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 410/2013 од 3.10.2013. 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.aov.rs утврдила да над понуђачем Vicor 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 Vicor d.o.o. није био у блокади у последња 3
(три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Увидом у понуду понуђача Vicor d.o.o. Београд комисија је утврдила да је за партију 13 у обрасцу понуде у колони II! - Заштићени назив понуђеног добра
и каталошки број уписано добро заштићеног назива PTFE Peelable introducer Kit каталошких бројева 7809 и 709Х, призвођача Greatbatch Medical, док је за
напред наведено добро приложен каталог PTFE Peelable introducer, произвођача Greatbutch Medical који садржи табелу уводника различитих димензија и
каталошких бројева који почињу са 10ХХХХ, а који нису наведени у обрасцу понуде. Такође, је у каталогу наведено да је конфигурација доступна као
нестерилна ,,in buik" или као стерилна „procedure kits".
Даљим увидом, комисија је установила да понуђач Vicor d.o.o. из Београда нуди добро PTFE Peelable Introducer у bulk паковању (као нестерилно) и у kit
паковању ( као стерилно). У наведеном каталогу за bulk паковање стоји да су уводници каталошких бројева 10613-001 - 10613-010, компатибилани са жицом
дебљине 0.018 in, доступни у величинама од 3,5-7 Fr, док су уводници каталошких бројева 10491-004- 10491-012 компатибилни са жицом дебљине 0.035
in/0.038 in, доступни у величинама од 7-16 Fr.
Из приложеног каталога се види да kit паковање (стерилно паковање) за предметно добро заштићеног назива PTFE Peelable Introducer, садржи уводник
који је компатибилан са жицом дебљине 0.035 in, иглу и шприц, при чему се не наводе каталошки бројеви истог. Наиме, изнад понуђеног kit паковања
наведени су горе поменути каталошки бројеви за bulk моделе, а који су за жицу дебљине 0.035 in доступни у величинама од 7-16 Fr, што је у супротности са
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условом који је захтеван техничком спецификацијом, јер је за партију 13 дефинисано да уводник мора бити компатибилан са свим електродама за
антибрадикардну стимулацију или HV електродама (величина 6,7,8, 9 и 10 Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом за увођење.
Поред наведеног каталога, за партију 13, уз понуду понуђача Vicor d.o.o., приложен је и документ Declaration of Conformity за производ PTFE Peelable
Introducer Kits и Appendix A. ca табелом катапошких бројева распоређених у одређене колоне, међу којима су у оквиру колоне: „Boston Scinetific REF Numbers",
приказани каталошки бројеви 7089 и 709Х, а који су наведени у Обрасцу понуде. Међутим, наведени каталошки бројеви се не покпапају са каталошким
бројевима који су садржани у каталогу, који је достављен као доказ испуњености техничких спецификација.
У циљу утврђивања стварне садржине понуде, комисија за јавну набавку се, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама, дана 27.10.2017.
године обратила понуђачу Vicor d.o.o. захтевом број 404-1-10/17-76 за додатним објашњењем достављене понуде, у којем је тражено да се исти изјасни који
су каталошки бројеви добра које нуди, с обзиром на разлику бројева наведених у обрасцу понуде и бројева из каталога доствљеног уз понуду.
Дана 31.10.2017. године понуђач Vicor d.o.o. доставио је тражено додатно објашњење, у ком наводи:
Понуђач V icorje за партију 13. понудио добро под називом PTFE Peelable Introducer Kit, proizvođača Greatbatch Medical, USA, ca каталошким бројевима
7089, 708x. Навод комисије да су наведена добра у оквиру каталога произвођача Greatbatch Medical обележена другим каталошким бројевима, и то бројевима
10хххх је тачан, а узрок разлике у каталошким бројевима је чињеница да је компанија Greatbatch Medical произвођач добара а компанија Boston Scientific
дистрибутер наведених добара са правом да дистрибуцију у оквиру националних територија повери другим дистрибутерима, у овом случају привредном
друштву Vicor. Ову тврдњу доказујемо адекватном изјавом произвођача (Letterof Appointment: Manufacturer's declaration) (у прилогу).
имајући наведено у виду, произвођач Greatbatch Medical своје производе обележава својим каталошким бројевима, у овом конкретном случају
бројевима 10хххх, а овлашћени дистрибутер Boston Scientific својим бројевима, и то 7089, 708х. Понуђач Vicor се определио да у оквиру понуде ради
утврђивања техничких каракгеристика понуђених добара достави каталог произвођача Greatbatch Medical, јер га Boston Scientific и нема, али да у образац
понуде упише каталошке бројеве Boston Scientific, јер добра на свом паковању носе каталошки број Boston Scientific, па је ради идентификације добара
приликом њихове испоруке једини валидан број каталошки број који је добру доделио Boston Scientific. У смислу доказивања наведених тврдњи у прилогу
достављамо и фотокопију налепницу са предметног добра на ком сујасно назначени произвођач, дистрибутер и кат. бр. дистрибутера."
Комисија констатује да не може прихватити достављено додатно објашњење понуђача Vicor d.o.o., јер исти није доказао повезаност каталошких бројева
из обрасца понуде и достављеног каталога. Из наленице са предметног добра, приложеног уз додатно објашњење јасно су назначени каталошки бројеви
дистрибутера, док се каталошки бројеви произвођача, на основу којих је комисија дужна да утврди да ли карактеристике понуђеног добра испуњавају услове
тражене техничком спецификацијом, нигде не наводе. Такође, ни добро из достављеног каталога за партију 13 у траженом стерилоном паковању (kit), а које
се не наводи у обрасцу понуде, не испуњава захтеве из техничке спецификације из горе наведених разлога.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Vicor d.o.o. за партију 13 - Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode i/ili HV electrode,
неодговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), из разлога што не
испуњава захтеве тражене конкурсном документацијом, односно техничком спецификацијом.
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V.

Одбијене понуде

У предметном поступку јавне набавке одбијене су следеће понуде:

Редни
број
понуде

2

4

7

Број под којим
је понуда
заведена

404-1-10/17-37

404-1-10/17-39

404-1-10/17-42

Назив
понуђача

Партија
за коју
ce ;
одбија
понуда

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена {укупна
цена без

Aptus d.o.o.

Понуда
се
одбија
као
неодговарајућа, у смислу члана 3.
став 1. тачка 32) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“
број 124/12, 14/15 и 68/15), јер
понуђено добро не испуњава услов
из техничке спецификације, из
разлога наведених у одељку IV
тачки 1. ове Одлуке.

17.982.600,00

Gosper d.o.o.

Понуда
се
одбија
као
неодговарајућа у смислу члана 3.
став 1. тачка 32) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“
број 124/12, 14/15 и 68/15), јер
понуђено добро не испуњава услов
из техничке спецификације, из
разлога наведених у одељку IV
тачки 2. ове Одлуке.

19.608.000,00

Понуда
се
одбија
као
неодговарајућа у смислу члана 3.
став 1. тачка 32) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС"
број 124/12, 14/15 и 68/15), јер
понуђено добро не испуњава
услове из техничке спецификације,
из разлога наведених у одељку IV
тачки 3. ове Одлуке.

20.511.000,00

Vicor d.o.o.
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VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање: Најнижа понуђена цена
Како у предметној јавној набавци није достављена ниједна понуда која је оцењена као прихватљива,
комисија није вршила рангирање истих.
VII. Разлози за обуставу поступка
Поступак јавне набавке Пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1 -110/17-9, се
обуставља за партију 13, будући да није испуњен услов за доношење одлуке о закључењу оквирног
споразума, из разлога што су све три пристигле понуде неодговарајуће.
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. Предлог комисије
Комисија за слровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предлаже да се
за јавну набавку пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-9, за партију 13 Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode i/ili HV elektrode, донесе одлука o обустави, jep нису
испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, будући да су за наведену
партију пристигле понуде које су оцењене као неодговарајуће.
Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси одлуку као у
диспозитиву.

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).

57017.88/151
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