
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-9 /18-^ 

године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

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. 404-1-9/18- од 
6.6.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У  

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ
КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ 
МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗА ПАРТИЈУ 10 - Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од 
нерђајућег челика или легуре, а покривеки PTFE или Dakronom

ред. бр. ЈН 404-1-110/18-9
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Диспозитив одлуке

Закњучује се оквирни споразум за јавну набавку Каротидних и периферних 
стентова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову 
имплантацију за 2018. годину, за партију 10 - Премонтирани на балон покривени периферни 
стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а локривени PTFE или Dakronom са 
понуђачем “ AUSTROLINE ” d.o.o., ул. Толстојева бр. 20a, Београд.

О б р а з л о ж е њ е

За јавну набавку Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2018. годину, бр. јн 404-1-110/18-9, 
спроведен је отворени поступак на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
PC'' број 124/12, 14/15 и 68/15), a no Позиву за подношење понуде бр. 404-1-9/18-8 од 17.5.2018. 
године, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 17.5.2018. 
године.

Дана 17.5.2018. године позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну 
јавну набавку бр. 404-1-9/18-8 су објављени на Порталу јавних набавки и на интренет страници 
Републичког фонда за здравствено осигурање.

Поступак отварања понудаје одржан дана 6.6.2018. године о чему је сачињен записник бр. 404- 
1-9/18-26.

Након стручне оцене понуда, о чему је дана 6.6.2018. године сачињен Извештај бр. 404-1-9/18- 
28, Наручилац је дана 11.6,2018. године донео Одлуку о закључењу оквирног споразума бр. 404-1-9/18- 
29 која је истог дана објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Републичког фонда.

На основу Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. 404-1-9/18-29 за партију 10 -  
Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, a 
покривени PTFE или Dakronom, као најповољнија је изабрана понуда понуђача „BIOSTENT đ.o.o.'1 d.o.o. 
из Београда.

Дана 12.6.2018. године представник понуђача AUSTROLINE d.o.o. из Београда извршио је увид 
у документацију из предметног поступка јавне набавке и то у достављену понуду понуђача BIOSTENT 
d.o.o. из Београда, за партију 10 - Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од 
нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom о чему је сачињен записник са увида у 
документацију бр. 404-1-9/18-31.

На основу извршеног увида, лонуђач AUSTROLINE d.o.o. из Београда је дана 13,6.2018. године 
доставио приговор на одлуку о закључењу оквирног споразума бр, 404-1-9/18-29 од 11.6.2018. године, 
оспоравајући понуду понуђача BIOSTENT d.o.o., за партију 10 - Премонтирани на балон покривени 
периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom.

Наиме, понуђач AUSTROLINE d.o.o. у свом приговору истиче да је понуђач BIOSTENT d.o.o. из 
Београда, уз понуду за партију 10 доставмо:

Извод са olinicaltrials.gov и то „Physician-Initiated PMCr Trial Investigating the BeGraft Peripheral
Stent Graft System for the tratment of iliac lesions" NCT02211716;
Извод ca clinicaltrials.gov и to „Clinical Trial Investigating the BeGraft Peripheral Plus Stent Graft
System for Iliac Lesion Treatment (BeGraft+PMCF)" NCT03286361;
као и фотокопију презентације ca интернационалног симпозијума.
Будући да наведени прилози не представљају публикације научних радова у часописима који 

су у години објављивања били листирани у Current Contents / SCI референтној бази података, што је 
био захтев Наручиоца, понуђач AUSTROLINE d.o.o. из Београда наводи да понуда понуђача BIOSTENT 
d.o.o. из Београда, за партију 10 није у складу са захтевима Наручиоца прописаним у делу техничке 
спецификације конкурсне документације, те је тражио да се изврши одговарајућа измена Одлуке о 
закључењу оквирног споразума бр. 404-1-9/18-29 за наведену партију.

Сходно наведеном, комисија за јавну набавку се састала како би извршила поновни увид у 
понуду понуђача BIOSTENT d.o.o.

Након извршеног поновног увида у понуду понуђача BIOSTENT d.o.o. комисија је утврдила да је 
примедба понуђача AUSTROLINE d.o.o. из Београда основана и да предметна понуда не ислуњава 
захтеве прописане у делу техничке спецификације конкурсне документације и да се иста не може 
сматрати одговарајућом и прихватљивом.
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Наиме, услов је, поред осталог, био да понуђач достави најмање један публикован научни рад 
који се односи на понуђено медицинско средство објављен у часопису који је у години објављивања 
био листиран у Current Contents / SCI референтној бази података, са позитивним резултатима који се 
односе на појаву клинички релевантних догађаја. Резултати публикације се морају односити на 
понуђени стент или претходну генерацију истог. Уколико се публиковани резултати односе на 
претходну генерацију истог стента, понуђач је дужан да достави гаранцију оверену од стране 
произвођача да понуђени стент представља унапређену верзију истог стента.

Понуђач BIOSTENT d.o.o., за партију 10, је доставио горенаведену документацију, с тим што 
иста не представља публикације иаучних радова у часописима који су у години објављивања били 
листирани у Current Contents / SC! референтној бази података, што је био захтев Наручиоца.

Сходно наведеном, дана 15.6.2018. године, Комисија за предметну набавку је одржала 
састанак у вези партије 10 на коме је једногласно одлучено да је примедба понуђача AUSTROLINE 
d.o.o. из Београда основана, о чему је сачињен записник са састанка комисије број 404-1-9/18-34.

Сходно наведеном донета је одлука о стављању ван снаге одлуке о закњучењу оквирног 
споразума, број 404-1-9/18-35 од 15.6.2018. године, у делу који се односи на партију 10 - 
Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, a 
покривени PTFE или Dakronom, како би комисија била у могућности да, узимајући у обзир новонастале 
околности, поново изврши стручну оцену понуде понуђача BIOSTENT d.o.o. из Београда за наведену 
партију

Дана 15.6.2018. године, комисија за предметну јавну набавку спровела је поновни поступак 
стручне оцене понуда за партију 10 предметног поступка о чему је сачињен извештај о стручној оцени 
понуда бр. 404-1-9/18-36.

I Подаци о наручиоцима

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 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 појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене 
установе.

(I Подаци о јавној набавци за лартију 10

1. Врста предмета јавне набавке: Добра

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

Предмет јавне набавке Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2018. годину, за партију 10 је:

Bpbj ; | | | |  Назив партије
Јед.

мер^ '

Процењена јед. 
: чена

Процењена 
вреднојст по 
п!артијама

10
Премонтирани на балон покривени периферни 
стентови израђени од нерђајућег челика или 
легуре, а покривени PTFE или Dakronom

ком 10 176.000,00 1.760.000,00

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-9

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Основни подаци о понуђачима за партију 10

Р.Б. Назив поиуђјача 3
1. AUSTROLINE d.o.o. Толстојева бр. 20a, Београд
2. BIOSTENT D.O.O Чеде Миндеровића бр. 4, Београд

Укупан број поднетих понуда за партију 10: 2 (две).
4
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IV Стручна оцена понуда за партију 10 

1 . „AUSTROLINE d.o.o.“

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-9/18-20 
Назив понуђача. AUSTROLINE d.o.o.
Понуда бро ј: 314/018 од 25.5.2018. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 10

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ 
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА 
И КАТАЛОШКИ БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

10

Премонтирани на 
балон покривени 

периферни стентови 
израђени од нерђајућег 

челика или легуре, a 
покривени PTFE или 

Dakronom

E-VENTUS ВХ, 
kat.broj: 91ВХ*****- 

00

Jotec GmbH, 
Nemačka комад 10 173,500.00 1,735,000.00

din. 10.00% 173,500.00 1,908,500.00

Рок важења понуде 95 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 749/2013 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 AUSTROLiNE 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 AUSTROLiNE 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 AUSTROLINE d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавниги набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 10.
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2. „BIOSTENT d.o.o."

Редни број понуде: 6
Број под којим је понуда заведена: 404-1-9/18-23 
Назив понуђача: BIOSTENT D.O.O.
Понуда број : 45/2018/18-9 од 01.6.2018. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 10_______

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРА И 

КАТАЛОШКИ БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ- 
A

УКУПНА 
ЦЕНА CA 
ПДВ-ОМ

10

Премонтирани на балон 
покривени периферни стентови 
израђени од нерђајућег челика 
или легуре, а покривени PTFE 
или Dakronom

BeGraft Peripheral 
Stent Graft System 

- Stent graft 
sistem, vaskularnt, 

periferni 
BGPxxxx x

Bently InnoMed 
GmbH, Nemačka К0МЗД 10 109,000.00 1,090,000.00 10.00% 109,000.00. 1,199,000.00

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.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.Qov.rs утврдила да над понуђачем BiOSTENT 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 BIOSTENT 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 BIOSTENT d.o.o. за партију 10 неодговарајућа у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 32) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“број 124/12, 14/15 и 68/15). Наиме, услов је, поред осталог, био да понуђач достави најмање један публикован научни рад који се 
односи на понуђено медицинско средство објављен у часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents / SCI референтној бази 
података, са позитивним резултатима који се односе на појаву клинички релевантних догађаја. Резултати публикације се морају односити на понуђени 
стент или претходну генерацију истог. Уколико се публиковани резултати односе на претходну генерацију истог стента, понуђач је дужан да достави 
гаранцију оверену од стране произвођача да понуђени стент представља унапређену верзију истог стента.

Понуђач BIOSTENT d.o.o., за партију 10, је доставио:
Извод са clinicaltrials.gov и to „Physician-initiated PMCF Trial Investigating the BeGraft Peripheral Stent Graft System for the tratment of iliac lesions"
NCT02211716;
Извод ca clinicaltrials.gov и to „Clinical Trial Investigating the BeGraft Peripheral Plus Stent Graft System for Iliac Lesion Treatment (BeGraft+PMCF)“
NCT03286361;
као и фотокопију презентације ca интернационалног симпозијума.

, с тим што исти не представљају публикације научних радова у часописима који су у години објавлзивања били листирани у Current Contents I SCI 
референтној бази података, што је био захтев Наручиоца.
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V Одбијене понуде за партију 10

Редни
број

понуде

Број под 
којим је 
понуда 

заведена

Назив
понуђача

Партија 
за коју 

се 
одбија 
понуда

Разлози за одбијање понуде

Понуђена 
цена 

(укупна 
цена без 
ПДВ-а)

10 404-1-9/18-
23

BIOSTENT 
D.O.O.. 10

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа у смислу чл. 3 
ст. 1 тач. 32) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник 
РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) 
из разлога што је услов, поред 
осталог, био да понуђач 
достави најмање један 
публикован научни рад који се 
односи на понуђено 
медицинско средство објављен 
у часопису који је у години 
објављивања био листиран у 
Current Contents / SCI 
референтној бази података, са 
позитивним резултатима који 
се односе на појаву клинички 
релевантних догађаја. 
Резултати публикације се 
морају односити на понуђени 
стент или претходну 
генерацију истог. Уколико се 
публиковани резултати односе 
на претходну генерацију истог 
стента, понуђач је дужан да 
достави гаранцију оверену од 
стране произвођача да 
понуђени стент представља 
унапређену верзију истог 
стента.

Понуђач BIOSTENT 
d.o.o., за партију 10, је 
доставио:

Извод са 
climcaltrials.gov и то 
„Physician-Initiated 
PMCF Trial Investigating 
the BeGraft Peripheral 
Stent Graft System for 
the tratment of iliac 
lesions" NCT02211716; 
Извод ca 
clinicaltrials.gov и t o  
„Clinical Trial 
Investigating the BeGraft 
Peripheral Plus Stent 
Graft System for Iliac 
Lesion Treatment 
(BeGraft+PMCF)“ 
NCT03286361; 
као и фотокопију 
презентације ca 
интернационалног 
симпозијума.

1,090,000.00
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с тим што исти не 
представљају публикације 
научних радова у часописима 
који су у години објављивања 
били листирани у Current 
Contents / SCI референтној 
бази података, што је био 
захтев Наручиоца.

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање за партију 10

• Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача за лартију 10:

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

2 AUSTROLINE d.o.o. 173.500,00 1 735 000,00

Конкурсном документацијом за лредметну 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 ислуњености 
услова (обрасци бр. 9 и 10 у конкурсној документацији), у складу са чланом 77. став 4. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник PC" 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, 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 понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе доставлзене уз понуду и увидом у 
јавно доступне податке, од истог није било захтевано достављање доказа, у скпаду са чланом 79. 
став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII Предлог комисије
Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке, после стручне оцене 

понуда, предложила је да се донесе Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну 
набавку Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неолходан за његову имллантацију за 2018. годину, бр. ЈН 404-1- 
110/18-9, за партију 10 - Премонтирани на балон локривени лериферни стентови 
израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom и споразум 
закључи са доле наведеним понуђачем:

Партија Предмет набавке Назив понуђача

Понуђена 
јединична 

цена по 
јединици 

мере

Понуђена 
укупна цена без 

ПДВ-а

10

Премонтирани на балон 
покривени периферни 
стентови израђени од 
нерђајућег челика или 
легуре, а покривени 
PTFE или Dakronom.

AUSTROLINE
d.o.o. 173.500,00 1.735.000,00
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Сходно наведеном, в.д. дирекгора Републичког фонда за здравствено осигурање 
доноси одлуку као у диспозитиву.
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VIII УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

В.Д. ДИРЕКТОРА

оц, др ања Радојевић ШкодрићО

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).

60018.48/122
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