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Диспозитив одлуке
Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Балон катетера за 2018. годину, број ЈН
404-1-110/18-8, са следећим понуђачем за партију 5:
Број
партије

Назив партије

Назив понуђача

Седиште понуђача

5

- НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон
катетери за
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ
коронарних артерија
(дијаметра 2,5 mm до 5 mm)
(мерења се односе на балон
дијаметра 3,0 mm)

STARS MEDICAL d.o.o.

Кумодрашка бр.253, Београд

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уводне напомене:
Републички фонд за здравствено осигурање је Одлуком в д . директора бр. 404-1-8/18-1 од
29.03.2018. године покренуо отворени поступак јавне набавке Балон катетера за 2018. годину, бр. ЈН 4041-110/18-8, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15
и 68/15).
Дана 23.05.2018. године позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну
набавку бр. 404-1-8/18-6 су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Републичког
фонда за здравствено осигурање.
Благовремено, до рока одређеног за подношење понуда, на адресу наручиоца пристигло је, за
партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра
2.5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm), пет понуда, и то понуде понуђача
MEDTRONIC d.o.o, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64a, Београд, STARS MEDICAL d.o.o., Кумодрашка
бр.253, Београд, NEOMEDICA d.o.o., Балканска бр.2/1, Београд, VICOR d.o.o. Булевар Маршала
Толбухина бр. 42, Београд и CIS MEDICAL d.o.o. Милана Ракића бр. 127, Београд.
Дана 12.6.2018. године одржан је поступак отварања понуда у предметној јавној набавци, о чему
је сачињен записник о отварању понуда бр. 404-1-8/18-30.
Дана 12.06.2018. године, након отварања понуда, комисија за предметну јавну набавку спровела
је поступак стручне оцене понуда о чему је сачињен Извештај о стручној оцени понуда бр. 404-1-8/18-31.
За партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија
(дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm),
достављ ено је,
горенаведених, пет понуда од којих су свих пет понуда оцењене као прихватљиве у смислу члана 3. став
1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и то
прворангирана понуда понуђача Medtronic d.o.o. из Београда, другорангирана понуда понуђача Stars
medical из Београда, трећерангирана Neomedica d.o.o. из Београда, четврторангирана Vicor d.o.o. из
Београда и петорангирана понуда CIS Medical d.o.o. из Београда.
На основу предлога комисије датог у Извештају о стручној оцени понуда бр. 404-1-8/18-31 од
12.06.2018. године, дана 15.06.2018. године донета је Одлука бр. 404-1-8/18-32 којим се оквирни споразум
за партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра
2.5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm) закључује са понуђачем Medtronic d.o.o.
из Београда.
Дана 22.06.2018. године представник понуђача Stars Medical d.o.o. из Београда извршио је увид у
документацију из предметног поступка јавне набавке и то у понуду понуђача Medtronic d.o.o. из Београд и
у понуду понуђача CIS Medical d.o.o. из Београда, за партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон
дијаметра 3,0 mm) о чему је сачињен записник са увида у документацију бр. 404-1-8/18-43.
На основу извршеног увида понуђач Stars Medical d.o.o. је дана 22.6.2018. године доставио
примедбе на Одлуку број 404-1-8/18-32 од 15.06.2018. године: донету у предметној јавној набавци за
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партију број 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЈ1АТАЦИЈУ коронарних артерија
(дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm), којом се оквирни споразум
за наведену партију додељује понуђачу Medtronic Srbija d.o.o.
Наиме понуђач Stars Medical d.o.o. навео je да понуде понуђача Medtronic Srbija d.o.o. и Cis Medical
d.o.o. за партију број 5, које су оцењене као одговарајуће, не испуњавају услове захтеване конкурсном
документацијом, из доленаведених разлога:
-

Понуда понуђача Medtronic Srbija d.o.o. из Београда не испуњава тражене техничке
карактеристике јер понуђени производ нема захтевану минималну дужину балона од 10 mm или
мање за дијаметре 4,5 и 5,0. Такође, понуђени производ нема захтевану максималну дужину
балона за дијаметар 5,0 од 20 mm или дуже,
Понуда понуђача Cis Medical d.o.o. из Београда не испуњава тражене техничке карактеристике
јер понуђени производ нема захтевану дужину балона од 20 mm.

Како се комисија за јавну набавку изјаснила да су изнете примедбе основане, дана 25.06.2018.
године донета је Одлука бр. 404-1-8/18-50, којом се ставља ван снаге Одлука о закључењу оквирног
споразума за партију 5.
Након донешене Одлуке бр. 404-1-8/18-50, дана 28.06.2018. године комисија је извршила стручну
оцену понуда, о чему је сачињен Извештај о стручној оцени понуда заведен под бројем 404-1-8/18-53.

I.

Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића бр. 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке и
закључује оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене
установе из Плана мреже.

II. Подаци о јавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке, за
партију 5, је:

Број
партије

5

Назив партије

Јед.
мере

Количине

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери
за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних
артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm)
(мерења се односе на балон
дијаметра 3,0 mm)

ком

7.000

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност за
партију 5
без ПДВ-а

4.250,00

29.750.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33141210 - Балон катетери
3. Редни број јавне набавке: 404-1 -110/18-8
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
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III. Основни подаци о понуђачима
Благовремено, тј. до дана 12.6.2018. године, до 10,30 часова, Наручиоцу су, за партију 5 пристигле
понуде следећих понуђача:

Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум пријема

Сат

1.

VICOR d.o.o.

Булевар Маршала Толбухина бр.
42, Београд

11.06.2018. год

15:11 h

2.

MEDTRONIC SRBIJA d.o.o.

Булевар Зорана Ђинђића бр. 64a,

11.06.2018. год

15:20 h

3.

VICOR d.o.o. - допуна понуде

Булевар Маршала Толбухина бр.
42, Београд

12.06.2018. год

08:53 h

4.

STARS MEDICAL d.o.o.

Кумодрашка бр.253, Београд

12.06.2018. год

09:14 h

5.

NEOMEDICA d.o.o.

Балканска бр.2/1, Београд

12.06.2018. год

09:17 h

CIS MEDICAL d.o.o.

Милана Ракића бр. 127, Београд

12.06.2018. год

09:58 h
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Укупан број поднетих понуда за партију 5:
Број
партије

Назив партије

Број понуда

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних
артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра
3,0 mm)

5

5

IV. Стручна оцена понуда за партију 5

1.

„VICOR d.o.o.“

Редни број понуде и допуне понуде: 3 и 5
Број под којим је понуда и допуна понуде заведена: понуда бр. 404-1-8/18-20 од 11.6.2018. године и допуна понуде бр. 404-1-8/18-22 од 12.6.2018. године
Назив понуђача: VICOR d.o.o.
Понуда број : бр. понуде 1097/18 од 06.6.2018. године и допуна понуде 1097/18 од 06.6.2018. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 5:
_______ ___ _____________________________________________ __________________________________
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон
катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ
коронарних артерија (дијаметра 2,5
mm до 5 mm) (мерења се односе
на балон дијаметра 3,0 mm)

ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА
И КАТАЛОШКИ БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВА

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

комад

7.000

4.239,00

29.673.000,00

10%

2.967.300,00

3.640.300,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

29.673.000,00

ИЗНОС ПДВ-А

2.967.300,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

3.640.300,00

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 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.qov.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
(три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

VICOR d.o.o. није био у блокади упоследња

3

Како понуђач у својој понуди није попунио колону заштићени назив понуђеног добра и колону произвођач, како у писаној тако и уелектронској форми,
Комисија је увидом у понуду понуђача VICOR d.o.o. , односно из Решења АЈ1ИМС-а, број 515-02-03713-15-001 од31.3.2016. године и каталога, за партију 5утврдила
да је исти понудио добро заштићеног назива и каталошког броја : NC Quantum Арех РТСА Dilatation Catheter, tip Monorail Over-the-wire H7493912(x)xxyyy,
произвођача: Boston Scientific Corporation, SAD;
Комисија je констатовала да je понуда понуђача VICOR 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 5.
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2.

„MEDTRONIC SRBIJA d.o.o.“

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-8/18-21
Назив понуђача: MEDTRONIC SRBIJA d.o.o.
Понуда б р о ј: 59-6/18 од 11.6.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 5:

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И КАТАЛОШКИ БРОЈ

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ
балон катетери за
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ
коронарних
артерија (дијаметра
2,5 mm до 5 mm)
(мерења се односе
на балон дијаметра
3,0 mm)

NC Sprinter RX Noncompliant Balloon
Dilatation
Catheter
Model:
NCSP20xxX,NCSP225xxX,NCSP25xxX,
NCSP275xxX,
NCSP30xxX,
NCSP325xxX,
NCSP35xxX,NCSP375xxX,
NCSP40xxX, NCSP45xxX,NCSP50xxX.

ПРОИЗВОЂАЧ

Medtronic
SAD

INC.

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ-А

УКУПНА
ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

комад

7.000

4.037,00

28.259.000,00

20%

5.651.800,00

33.910.800,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

28.259.000,00

ИЗНОС ПДВ-А

5.651.800,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ CA ПДВ-ОМ

33.910.800,00

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 225/2018 од 29.1.2018. 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 MEDTRONIC SRBIJA 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 MEDTRONIC SRBIJA 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 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон
дијаметра 3,0 mm), понуђач MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. је понудио добро заштићеног назива NC Sprinter RX Noncompliant Balloon Dilatation Catheter, произвођача
Medtronic INC. SAD, каталошких бројева NCSP20xxX, NCSP225xxX, NCSP25xxX, NCSP275xxX, NCSP30xxX, NCSP325xxX, NCSP35xxX,NCSP375xxX, NCSP40xxX,
NCSP45xxX и NCSP50xxX.
Техничком спецификацијом конкурсне документације за наведену партију утврђено је да некомплијантни балон катетер за постдилацију коронарних
артерија, мора испуњавати следеће услове:
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1. Дужина балон катетера - дужи од 100 cm;
2. Минимална дужина балона -1 0 mm или краће;
3. Максимална дужина балона - 20 mm или дуже.
Као доказ, понуђач је био у обавези да достави Каталог произвођача који садржи карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом.
За наведену партију, понуђач MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. је доставио каталог произвођача MEDTRONIC, Sprinter Family Balloon Dilatation catheters, у којем je
означен производ NC Sprinter RX Noncompliant Balloon Dilatation Catheter, који не испуњава горе наведене техничке услове под тачком 2. и 3. из доле наведених
разлога. Наиме,
- за дијаметар 4,50 mm наведено добро не испуњава технички услов тражен под тачком 2, јер исто нема минималну дужину балона од 10mm или краће,
- за дијаметар 5,00 mm наведено добро не испуњава технички услов тражен под тачком 2. и тачком 3, јер исто нема минималну дужину балона од 10mm или
краће и нема захтевану максимална дужину балона од 20 mm или дуже.
Сходно наведеном, Комисија је констатовала да је понуда понуђача MEDTRONIC SRBIJA d.o.o неодговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партију 5.
3.

„STARS MEDICAL d.o.o.“
Редни број понуде: 6
Број под којим је понуда заведена: 404-1-8/18-23
Назив понуђача: STARS MEDICAL d.o.o.
Понуда б р о ј: 91/18 од 08.6.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 5:

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон
катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ
коронарних артерија (дијаметра
2,5 mm до 5 mm) (мерења се
односе на балон дијаметра 3,0
mm)

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
Д О Б РАИ
КАТАЛОШКИ
БРОЈ
Bravo
Dilatation
Catheter,
xx.xx-xx-RX

NC
NC-

ПРОИЗВОЂАЧ

SINOMEDICAL
SCIENTIFIC
TECHNOLOGY
INC.

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

комад

7.000

4.185,00

29.295.000,00

20%

5.859.000,00

35.154.000,00

Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

29.295.000,00

ИЗНОС ПДВ-А

5.859.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

35.154.000,00

Рок испоруке износи 15 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 602/2015 од 24.2.2015. 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 STARS MEDICAL 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 STARS MEDICAL d.o.o. није био у блокади у
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача STARS MEDICAL 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 5.

4.

„NEOMEDICA d.o.o.“
Редни број понуде: 7
Број под којим је понуда заведена: 404-1-8/18-24
Назив понуђача: NEOMEDICA d.o.o.
Понуда б р о ј: VM-37/2018 од 11.06.2018. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 5:

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
Д О Б РАИ
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон
катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ
коронарних артерија (дијаметра
2,5 mm до 5 mm) (мерења се
односе на балон дијаметра 3,0
mm)

FOXTROT
NC
РТСА
Ballon
C atheter, РНхххх

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС п д в А

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

Shanghai
MicroPort
Medical (Group)
Co

комад

7.000

4.200,00

29.400.000,00

20%

5.880.000,00

35.280.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

Рок важења понуде 120 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач је исказао Трошкове припреме понуде у вредности од 50,00 динара без ПДВ-а.
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29.400.000,00
5.880.000,00
35.280.000,00

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 757/2013 од 23.10.2013. 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.qov.rs утврдила да над понуђачем NEOMEDICA 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 NEOMEDICA d.o.o. није био у блокади у
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
Комисија је констатовала да је понуда понуђача NEOMEDICA 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 5.

5.

,,CIS MEDICAL d.o.o.“
Редни број понуде: 10
Број под којим је понуда заведена: 404-1-8/18-27
Назив понуђача: CIS MEDICAL d.o.o.
Понуда б р о ј: 01/2018 од 11.6.2018. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 5:

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
Д О Б РАИ
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон
катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ
коронарних артерија (дијаметра
2,5 mm до 5 mm) (мерења се
односе на балон дијаметра 3,0
mm)

Sapphire II NC
balon
kateter
dilatacioni
koronarni
1171708...
1175018

ПРОИЗВОЂАЧ

OrbusNeich
Medical
Hoevelaken,
Holandija

BV,

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ОМ

комад

7.000

4.250,00

29.750.000,00

10%

2.975.000,00

32.725.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

29.750.000,00

ИЗНОС ПДВ-А

2.975.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ CA ПДВ-ОМ

32.725.000,00

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 314/2016 од 2.2.2016. године. Провером на интернет
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
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Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем CIS MEDICAL 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
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

CIS MEDICAL d.o.o.

није

био у блокади у

За партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон
дијаметра 3,0 mm), понуђач CIS MEDICAL d.o.o. је понудио добро заштићеног назива Sapphire II NC Согопагу Dilataton Catetheter, произвођача OrbusNeich Medical
BV, Hoevelaken, Holandija, каталошких бројева 117-1708 -1 1 7 -5 0 1 8 .
Kao доказ да наведено медицинско добро испуњава захтеве тражене техничком спецификацијом, понуђач је доставио каталог произвођача OrbusNeich,
Holandija, из којег се може утврдити да добро Sapphire II NC Согопагу Dilataton има дужине балона од 8 mm до 18 mm, за дијаметре у распону од 1,75 до 5,00.
Техничком спецификацијом конкурсне документације за наведену партију тражено је да некомплијантни балон катетер за постдилацију коронарних артерија,
мора испуњавати следеће услове:
1.

Дужина балон катетера - дужи од 100 cm;

-

2.

Минимална дужина балона -1 0 mm или краће;

3.

Максимална дужина балона - 20 mm или дуже.

С тим у вези, како понуђено добро Sapphire II NC Согопагу Dilataton нема тражену дужину балона од 20 mm или дуже,комисија је констатовала
испуњава технички услов тражен под тачком 3.

да исто не

Сходно наведеном, Комисија је констатовала да је понуда понуђача CIS MEDICAL d.o.o. неодговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 5.
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V.
Редни
број
понуде

Одбијене понуде за партију 5

Број под којим
је понуда
заведена

Назив понуђача

4

404-1-8/18-21

MEDTRONIC
SRBIJA d.o.o.

10

404-1-8/18-27

CIS MEDICAL
d.o.o.

Понуђена
цена (укупна
цена без
ПДВ-а)

Разлози за одбијање понуде
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 тражен
конкурсном докуменатцијом, из разлога
наведеног у одељку IV тачка 2. ове Одлуке.
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 тражен
конкурсном докуменатцијом, из разлога
наведеног у одељку IV тачка 5. ове Одлуке.

28.259.000,00

29.750.000,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
•

Економски најповољнија понуда
КРИТЕРИЈУМ

БРОЈ ПОЕНА

Цена без ПДВ-а ...................................................................................

50 поена

Квалитет...................................................................................................

50 поена
УКУПНО:

100 поена

КРИТЕРИЈУМ 1- UEHA (максималан број поена 50)
Вредновање критеријума 1 - Цена извршиће се на основу следеће формуле:
50 х најнижа понуђена цена
Поени за понуду X = -----------------------------------------------------Цена из понуде X

Количина балона:

Vicor

Stars medical

Neomedica

8

8

8

8

< 0.018 inch

8

0,017

0,016

0,017

> 0.018 inch

0
0

8

8

0,029

0,024

4

4

7.000
К1: lesion entry profile

8

K2: cross profile

КЗ: Nom. BP.

2 - КВАЛИТЕТ (максималан број поена 50)

Пондери

КРИТЕРИЈУМ

< 0.030 inch

8

> 0.030 inch

0

0,033

4

4

12

< 1 3 Atm

4

> 13 Atm

0

12

12

12

4

4

4

4

> 1 8 atm

4

20

22

20

< 1 8 atm

0
6

6

6

6

< 1 0 mm

6

6

6

6

> 10 mm

0
4

4

4

4

< 6%

4

4

4,3

5

>6%

0
0

0

0

К4: RBP.

K5: minimal available baloon length

K6: % povećanje dijametra balona na RBP

K7: Fr. prox.shaft

8

< 1 .9 french

8

> 1 .9 french

0

2,1

2.0.

2,3

8

8

8

8

< 2,8 french

8

2,4

2,6

2,7

> 2,8 french

0

Број поена квалитет K1-K8

50

34

42

42

4.239,00 din.

4.185,00 din.

4.200,00 din.

50

49,36

50

49,82

100

83,36

92,00

91,82

K8: Fr. dist.shaft

Понуђена јединична цена без ПДВ:
Број поена цена (0-50)
УКУПНО ПОЕНА:

Рангли ста понуђача:

Ред.бр.

Понуђач

Понуђена јед. цена без ПДВа

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

I

STARS MEDICAL d.o.o.

4.185,00 (92,00 пондера)

29.295.000,00

II

NEOMEDICA d.o.o.

4.200,00 (91,82 пондера)

29.400.000,00

III

VICOR d.o.o.

4.239,00 (83,36 пондера)

29.673.000,00

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у поступку јавне
набавке предвиђено је достављ ањ е 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
цокументацији), 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 закљ учењ у оквирног споразума од понуђача чија је
понуда оцењена 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
/чеш ће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављ ене уз понуду и увидом у јавно доступне
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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).
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 спровођењ е предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предпаже да се
Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Балон катетера за 2018. годину, за партију 5,
бр. ЈН 404-1-110/18-8, додели следећем понуђачу:
Број
партије

Назив партије

Назив понуђача

Понуђена
јединична
цена без
ПДВ-а

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон
катетери за
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ
коронарних артерија
(дијаметра 2,5 mm до 5 mm)
(мерења се односе на балон
дијаметра 3,0 mm)

STARS MEDICAL d.o.o.

4.185,00

29.295.000,00

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