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Д испозитив  одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Коронарни стентови за 2019. годину 
(поновљени поступак), број 404-1-110/19-27, са следећим понуђачима за доле наведене партије:

Број
партије Назив партије Назив понуђача

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА  
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

1

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са 
циркумферентним 
биодеградабилним 

полимером, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију 
ћелијског циклуса 

инхибицијом m-TOR-a

GOSPER d.o.o. 35.000,00 118.300.000,00

2

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 
платина) без полимера, 

обложен имуносупресивним 
леком који зауставља 

прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a

SOUL MEDICAL d.o.o. 35.000,00 118.825.000,00

3

Коронарни стент израђен од 
нерђајућег челика без 

полимера, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију 
ћелијског циклуса 

инхибицијом m-TOR-a

AMICUS SRB d.o.o. 35.000,00 29.400.000,00

Укупно: 266.525.000,00

О б р а з л о ж е њ е

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 наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање:
www.javnenabavke.rfzo.rs

4. Врсте наручилаца: Организације за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
су, дана 8.3.2019. године, донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више 
наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-249/19 
од 8.3.2019. године.

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирни споразум закључити наручиоци 
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

Уговоре о јавној набавци закључиваће здравствене установе из Плана мреже здравствених 
установа и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.
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1. Врста предмета јавне набавке: Добра

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

Предмет јавне набавке Коронарни стентови за 2019. годину, (поновљени поступак), обликован је  у 3 
(три) партије, и то:

II. Подаци о јавној набавци

■ Бр. 
партиЈе

■
Назив партиЈе

■■ ■■ V; ' Шш ■ Г : Јединична
. Процењена 
вредност за 

Фондза СОВО
; аредИоот по 

;. партијзмз без 
: ПДВ-а :

1

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина), са 
циркумферентним 
биодеградабилним 

полимером, 
обложен 

имуносупресивним 
леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m- 

TOR-a

ком 3.100 280 3.380 35.000,00 108.500.000,00 9.800.000,00 118.300.000,00

2

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина) без 
полимера, обложен 
имунооупресивним 

леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m- 

TOR-a

ком 3.100 295 3.395 35,000,00 108.500.000,00 10.325,000,00 118.825.000,00

3

Коронарни стент 
израђен од 

нерђајућег челика 
без полимера, 

обложен 
имуносупресивним 

леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m- 

TOR-a

ком 800 40 840 35.000,00 28.000 000,00 1.400.000,00

21.525.000

29.400.000.00

266.525.000.00k - ■' !S ' - i V  Укупно : 7.000 615 7.6:15 245,000.000

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи, за све 
партије.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-27

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
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I. Основни подаци o понуђачима

Благовремено, тј. до дана 8.7.2019. године, до 12,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача
ECO trade BG d.o.o.

STARS MEDICAL d.o.o.

AMICUS SRB d.o.o.

Адреса
Страхињића Бана бр.З, 18000 Ниш

Кумодрашка бр. 253, 11000 Београд

Милорада Јовановића бр.9, 11030 Београд

Датум пријема
8.7.2019.

8.7.2019.

8.7.2019.

Сат
7:30

9:32

9:48

GOSPER d.о.о.
Омладинских бригада 86n, 

11070 Нови Београд 8.7.2019. 10:49

SOUL MEDICAL d.o.o. 16. октобра бр. 5, 11000 Београд 8.7.2019. 11:07

Наручиоцу је након истека рока за достављање понуда, односно у 12:02 часова, 
пристигла неблаговремена понуда понуђача „АКО MED" d.o.o., ул. Здравка Челара бр. 12, 11000 
Београд, заведена под бр. 404-1-25/19-14.

Укупан број поднетих благовремених понуда: 5 

Број понуда по партијама-

Број
партије Назив партије Број

понуда

1
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са 

циркумферентним биодеградабилним полимером, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 

циклуса инхибицијом m-TOR-a
2

2
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) без 

полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља 
прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a

2

3
Коронарни стент израђен од нерђајућег челика без полимера, 
обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију 

ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a
1
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IV. Стручна оцена понуда

1. „ECO trade BG d.o.o.11

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-25/19-9 
Назив понуђача: ECO trade BG d.o.o.

Понуда je одбијена y складу ca чланом 106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), јер Комисија није 
могла да утврди стварну садржину понуде, из разлога што понуђач није предао понуду у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда. Понуђач није доставио попуњен образац понуде и друге обрасце захтеване конкурсном документацијом, као ни доказе да 
испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке.

Сходно наведеном Комисија констатује да је понуда понуђача ECO trade BG d.o.o. није прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).

2. „STARS MEDICAL d.o.o.“

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-25/19-10 
Назив понуђача: STARS MEDICAL d.o.o.
Понуда б р о ј: 155/19 од 19.6.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију 1

ЗАШТИЋЕНИ

БРОЈ 
ј ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

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
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1

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина), са 
ци ркумферентни м 
биодеградабилним 

полимером, обложен 
имуносупресивним 

леком који зауставља 
прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом 

m-TOR-a

Biomime-Sirolimus 
Eluting Coronary 
Stent System, 

BIO****

Meril Life 
Sciences Pvt., 

Ltd., Indija
комад 3.380 32.300,00 109.174.000,00 10% 10.917.400,00 120.091.400,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 109.174.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 10.917.400,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 120.091.400,00

Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 20 дана од дана пријема писменог захтева купца. 
Понуђач није исказао Трошкове лрипреме 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.aov.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

Увидом у понуду понуђача STARS MEDICAL d.o.o. комисија за предметну јавну набавку констатује да исти у оквиру своје понуде није доставио следеће:
- образац бр. 9 -  Изјава понуђача у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
- попуњен образац бр.8 -  менично овлашћење, у видини од 5% од вредности достављене понуде ( без ПДВ-а).
- две публиковане мултицентричне рандомизоване студије које се односе на понуђено медицинско средство, објављене у часопису који је у години 

објављивања био листиран у Current Contents референтној бази података, за сваку студију са појединачним импакт фактором (IF) већим или једнаким од 1.5, са 
позитивним резултатима довољним за извођење клинички релевантних закључака и њихову примену у широкој клиничкој пракси.

Сходно наведеном, комисија констатује да понуда понуђача STARS MEDICAL d.o.o. није 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 1.
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3. „AMICUS SRB d.o.o.“

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-25/19-11 
Назив понуђача: AMICUS SRB d.o.o.
Понуда б р о ј: 1087 од 5.7.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 3

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-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

3

Коронарни стент 
израђен од нерђајућег 
челика без полимера, 

обложен 
имуносупресивним 

леком који зауставља 
прогресију ћелијског 

циклуса инхибицијом m- 
TOR-a

BioFreedom Drug 
Coated Stent 

System, BFR1- 
xxxx

Biosensors 
Europe SA, 
Švajcarska

комад 840 35.000,00 29.400.000,00 10% 2.940.000,00 32.340.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 29.400.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 2.940.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 32.340.000,00

Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 10 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 2183/2015 од 22.05.2015. 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 AMICUS SRB d.o.o. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.
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Понуђач је доставио Потврду о броју дана блокаде издату од стране Народне банке Србије. Комисија је провером на интернет страници Народне банке 
Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача AMICUS SRB 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 AMICUS SRB 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 3.

4. „GOSPER d.o.o.

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-25/19-12 
Назив понуђача: GOSPER d.o.o.
Понуда б р о ј: 87/2019 од 26.06.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије: 1 и 2

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А

износ пдв-
А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

1

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина), са 
циркумферентним 
биодеградабилним 

полимером, обложен 
имуносупресивним 

леком који зауставља 
прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом 

m-TOR-a

Orsiro Sirolimus- 
Eluting Coronary 
Stent System , 
364xxx, 391 xxx

BIOTRONIK
AG.,

Švajcarska
комад 3.380 35.000,00 118.300.000,00 10% 11.330 000.00 130.130.000,00

2

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина) без 
полимера, обложен 
имуносупресивним 

леком који зауставља 
прогресију ћелијског

Coroflex ISAR 
NEO, Sirolimus 

Eluting Polymer- 
Free Coronary 
Stent, 50289xx

B. Braun 
Melsungen 

AG, Nemačka
комад 3.395 33.350,00 113.223.250,00. 10% 11.322.325,00 124.545.575,00
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цикпуса инхибицијом 
m-TOR-a

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 231.523.250,00

ИЗНОС ПДВ-А 23.152.325,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 254.675.575,00

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 564/2013 од 11.10.2013. 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 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

Комисија констатује да је достављена понуда понуђача GOSPER 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 1.

Комисија констатује да понуда понуђача GOSPER d.o.o. за партију 2 није одговарајућа у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 32) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“број 124/12, 14/15 и 68/15). Наиме , како је конкурсном документацијом тражено најмање две публиковане мултицентричне 
рандомизоване студије које се односе на понуђено медицинско средство, објављене у часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents 
референтној бази података, за сваку студију са појединачним импакт фактором (IF) већим или једнаким од 1.5, са позитивним резултатима довољним за извођење 
клинички релевантних закључака и њихову примену у широкој клиничкој пракси, увидом у понуду понуђача GOSPER d.o.o. комисија констатује да је исти доставио 
једну нерандомизовану студију и две обсервационе студије.
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5. „SOUL MEDICAL d.o.o.”

Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-25/19-13 
Назив понуђача: SOUL MEDICAL d.o.o.
Понуда б р о ј: 270615 од 27.6.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 2

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

2

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина) без 
полимера, обложен 
имуносупресивним 

леком који зауставља 
прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом 

m-TOR-a

CRE8 
Polymer-free 
Amphilimus 

eluting coronary 
stent 

ICLIxxxx(x)

CID S.p.A. 
(Alvimedica 

A.S.)
комад 3.395 35.000,00 118.825.000,00 10% 11.882.500,00 130.707.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 118.825.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 11.882.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 130.707.500,00

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.
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:

ш р>ој под којим је 
прнуда 

заведена; \
Нбзив поИуђача •

Оартија 
• за коју . 

ce

п о Ш а  ■:

Понуђена 
јединична . 

. цена без 
ПДВ-а

Понуђена цена 
(укупна цена без 

ПДВ-а)

404-1-25/19-9 ECO trade BG 
d.o.o. /

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) 
Закона о јавним 
набавкама („Службени 
гласник PC'1 број 124/12, 
14/15 и 68/15) и у складу 
са чланом 106. Закона о 
јавним набавкама 
(„Службени гласник PC" 
број 124/12, 14/15 и 
68/15), јер Комисија није 
могла да утврди стварну 
садржину лонуде, из 
разлога што понуђач није 
предао понуду у складу 
са конкурсном 
документацијом и 
позивом за подношење 
понуда. Понуђач није 
доставио попуњен 
образац понуде и друге 
обрасце захтеване 
конкурсном
документацијом, као ни 
доказе да испуњава 
обавезне и додатне 
услове за учешће у 
лоступку предметне јавне 
набавке.

/ /

404-1-25/19-10 STARS MEDICAL 
d.o.o.

1

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1 тачка 33) 
Закона о јавним 
набавкама („Службени 
гласник PC" број 124/12, 
14/15 и 68/15) из разлога 
што исти у оквиру своје 
понуде није доставио 
следеће:
- образац бр. 9 -  
Изјава понуђача у 
складу са чланом 77. 
став 4. Закона о јавним 
набавкама,

попуњен образац 
бр.8 -  менично 
овлашћење, у видини 
од 5% од вредности 
достављене понуде ( 
без ПДВ-а).

две публиковане 
мултицентричне 
рандомизоване студије 
које се односе на 
понуђено медицинско 
средство, објављене у 
часопису који је у

32.300,00 109.174.000,00
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години објављивања 
био листиран у Current 
Contents референтној 
бази података, за 
сваку студију са 
појединачним импакт 
фактором (IF) већим 
или једнаким од 1.5, са 
позитивним 
резултатима 
довољним за 
извођење кпинички 
релевантних 
закључака и њихову 
примену у широкој 
клиничкој пракси.

404-1-25/19-12 GOSPER D.0.0 2

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за партију 
2 у смислу члана 3. став 
1. тачка 32) Закона о 
јавним набавкама {„ 
Службени гласник РС“ бр 
124/12,14/15 и 68/15) из 
разлога што како је 
конкурсном
документацијом тражено 
најмање две публиковане 
мултицентричне 
рандомизоване студије 
које се односе на 
понуђено медицинско 
средство, објављене у 
часопису који је у години 
објављивања био 
листиран у Current 
Contents референтној 
бази података, за сваку 
студију са појединачним 
импакт фактором (IF) 
већим или једнаким од 
1.5, са позитивним 
резултатима довољним 
за извођење клинички 
релевантних закључака и 
њихову примену у 
широкој клиничкој пракси, 
увидом у понуду 
понуђача GOSPER d.o.o. 
комисија је констатовала 
да је исти доставио једну 
нерандомизовану студију 
и две обсервационе 
студије.

33 350,00 113.223.250,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

• Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

• Ранг листа понуђача:

За партију 1:



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

1 GOSPER d.o.o. 35.000,00 118.300.000,00

За партију 2:

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

1 SOUL MEDICAL d.o.o. 35.000,00 118.825.000,00

За партију 3:

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

1 AMICUS SRB d.o.o. 35.000,00 29.400.000,00

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у 
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног 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, 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 PC" 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).

VII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" 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 спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила 
је да се одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Коронарних стентова за 2019. 
годину (поновљени поступак), бр. ЈН 404-1-110/19-27, додели следећим понуђачима по партијама:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

1

Коронарни стент израђен од легуре 
хрома (кобалт или платина), са 

циркумферентним биодеградабилним 
полимером, обложен 

имуносупресивним леком који 
зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a

GOSPER d.о.о. 35.000,00 118.300.000,00

2

Коронарни стент израђен од легуре 
хрома (кобалт или платина) без 

полимера, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a

SOUL MEDICAL d.o.o. 35.000,00 118.825.000,00

3

Коронарни стент израђен од 
нерђајућег челика без полимера, 

обложен имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију ћелијског

AMICUS SRB d.o.o. 35.000,00 29.400.000,00
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циклуса инхибицијом m-TOR-a

Укупно: 266.525.000,00

Горе наведени понуђачи неће извршити набавку уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
Одлуку као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА JAĐME НАБАВКЕ
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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 PC", број 124/12, 14/15 и 68/15).

59019.69/2
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