РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-43/18- 1^
10.2018.
године
Јована Мариновића бр.2
Београд

На основу члана 108. 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. 404-1-43/18-17 од
01.10.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЗА ПАРТИЈУ 11 - РА1_М211МАВ, 50 МС
У ЈАВНОЈНАБАВЦИ
ВАКЦИНЕ ЗА ОБАВЕЗНУ ИМУНИЗАЦИЈУ
БРОЈ ЈН 404-1-110/18-44
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Вакцине за обавезну имунизацију, број
ЈН 404-1-110/18-44, за партију 11 - Ра1ш2итађ, 50 т д , са понуђачем МесКса ипеа РНагт сЈ.о.о. из
Београда, ул. Бродарска 16.

Образложење
I Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца:

уууууу.

јаупепаћауке.гЕго.Г5

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 уговор о јавној набавци закључити Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

II Подаци о јавној набавци за партију 11
1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2.
партију 11:

Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке за

Број
партије

Назив партије

Количина
у дозама

Јединица
мере

Количина
у јединици
мере

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност

11

РаПуЈгитав, 50 т д

2.600

бочица

2.600

61.251,00

159.252.600,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33651600 - Вакцине.
3. Редни број јавне набавке: 404-1 -110/18-44
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III Основни подаци о понуђачима за партију 11:
Назив понуђача

Адреса

МесПса Упеа Р ћагт <±о.о.

Београд, Бродарска 16

Укупан број поднетих понуда за партију11: 1 (једна).
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IV Стручна оцена понуда за партију 11

1. МЕ01СА Ш Е А РНАКМ О.О.О.
Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-43/18-14
Понуда број 441/2018 од 25.09.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 11.
БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ

ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

КОЛИЧИНА
УДОЗАМА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА
У
ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВа

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ом

11

РаМгитаћ, 50
тд

0013289

5УМАС13

АВВУ1Е
5.К.1_., ИаПја

раствор за
инјекцију

2.600

бочица

2.600

61.251,00

159.252.600,00

10.00%

15.925.260,00

175.177.860,00

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

159.252.600,00
15.925.260,00
175.177.860,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио 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. Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет
страници Агенције за привредне регистре утврдила да је понуђач уписан у регистар понуђача и да је регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије 11Кр://\/\лллллпћб.гз утврдила да именовани понуђач нема
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Ш р.Нш т .арг.доу.гз утврдила да именовани понуђач није
у поступку стечаја или ликвидације.
Комисија констатује да је понуда прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15).
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V Одбијене понуде за партију 11
V поступку јавне набавке за партију 11 није било понуда које су оцењене као неприхватљиве
и услед тога није било понуда које су одбијене.

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање за партију 11
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У предметној јавној набавци, за партију 11, пристигла је само једна прихватљива понуда, и
то понуда понуђача МесЈЈса ипеа Р ћагт <±о.о.:
Број
партије

Назив партије

Понуђена јединична
цена

Понуђена укупна цена без
ПДВ-а

11

Ра1м2итађ, 50 т д

61.251,00

159.252.600,00

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 (образац бр. 8 и 9 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).
У
складу са чланом 79. став 2 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, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Како је комисија утврдила да понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, за
партију 11, испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе
достављене уз понуду и увидом у јавно доступне податке, од истог 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 Предлог комисије за партију 11
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда
предложила је да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Вакцине
за обавезну имунизацију, број ЈН 404-1-110/18-44, за партију 11 - Ра1ш2итађ, 50 т д ,
додели понуђачу МесНса 1_теа Р ћагт сЈ.о.о.
Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, в.д. дирекгора Републичког фонда за здравствено осигурање
доноси одлуку као у диспозитиву.
Д.ДИРЕКТОРА,

^

Проф. др Сања Радојевић Шкодрић
ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

VIII
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,

\
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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).
60018.77/36
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