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Диспозитив одлуке

I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Коронарни стентови за 2019. годину, 
број 404-1 -110/19-5, 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 деблзином жице 
(strut thickness) < 0.0032 inch 
(дебљина жице се односи на 

стент дијаметра 3,0mm)

STARS MEDICAL d.o.o. 5.891,00 6.497.773,00

2

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са аблуминалним 
биодеградабилним 

полимером, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију 
ћелијског циклуса 

инхибицијом m-TOR-a

Заједничка понуда: 
MEDICA LINEA PHARM 

d.o.o. и VICOR d.o.o.
35.000,00 153.300.000,00

7

Коронарни стент отвореног 
дизајна, израђен од 

вишеструке сегментне легуре 
хрома (кобалт или платина) 

са перманентним полимером 
обложен имуносупресивним 

леком који зауставља 
прогресију ћелијског циклуса 

инхибицијом m-TOR-a

MEDTRONIC SRBIJA 
d.o.o. 35.000,00 134.750,00

8

Прекривени коронарни стент 
за збрињавање акутних 

коронарних перфорација и 
руптура

GOSPER d.o.o. 80.000,00 1.760.000,00

Укупно: 161.692.523,00

II Обуставља се отворени поступак јавне набавке Коронарни стентови за 2019. годину, 
број 404-1-110/19-5, за доле наведене партије:

Број
партије Назив партије Количина

3

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или 
гшатина), са циркумферентним биодеградабилним 
полимером, обложен имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a

3.380

5

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

који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-
TOR-a

3.395

6
Коронарни стент израђен од нерђајућег челика без полимера, 
обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију 

ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a
840

3



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 rope наведеиом 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.

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 Коронарни стентови за 2019. годину, обликован је у 8 (осам) партија, и то:

v бр.
ргјртије
1

W ;-:fggS ш . » S F вреЖ о за

Процен»ена' 
вредност за 

Фрнд за С080
: вјједкост no: ; 
лартиЈамабез 
: ■ :Г\т-а : :

1

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина) са 
дебљином жице 
(strut thickness) < 

0.0032 inch 
(дебљина жице се 
односи на стент 

дијаметра 3,0mm)

ком 800 303 1.103 6.383,00 5.106.400,00 1.934.049,00 7.040.449,00

2

Короиарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина), са 
аблуминалним 

биодеградабилним 
полимером, 

обложен 
имуносупресивним 

леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m- 

TOR-a

ком 4.100 280 4.380 35.000,00 143.500 000,00 9.800000,00 153.300.000,00

3

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина), са 
циркумферентниги 
биодеградабилним 

полимером,

ком 3.100 280 3.380 35 000,00 108.500.000,00 9.800.000,00 118.300.000,00

4
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обложен 
имуносупресивним 

леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m- 

TOR-a

4

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

нелинеарна 
флексибилна 

конектора у целој 
дужини стента или 
хибридни дизајн 

ћелије са 
перманентним 

полимером, 
обложен 

имуносупресивним 
леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m- 

TOR-a

ком 4.500 295 4.795 35.000,00 157.500.000,00 10.325.000,00 167.825.000,00

5

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина)без 
полимера, 
обложен 

имуносупресивним 
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

6

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 29.400.000,00

7

Коронарни стент 
отвореног дизајна, 

израђен од 
вишеструке 

сегментне легуре 
хрома (кобалт или 

платина) са 
перманентним 

полимером 
обложен 

имуносупресивним 
леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m- |

ком 3.600 250 3.850 35.000,00 126.000.000,00 8.750.000,00 134.750.000,00

5



TOR-a

8

Прекривени 
коронарни стент за 

збрињавање 
акутних 

коронарних 
перфорација и 

руптура

ком 20 2 22 80 000,00 1.600 000,00 160.000,00 1.760.000,00

Укупно 20.020 1.745 21.765 / 678.706.400,00 52.494.049,00 731.200.449,00

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

Дана 6.5.2019. године поднет је Захтев за заштиту права заинтересованог лица за партију 4- 
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са тринелинеарна флексибилна 
конектора у целој дужини стента или хибридни дизајн ћелије са перманентним полимером, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a. Услед 
поднетог захтева Наручилац је зауставио даље активности у предметном поступку јавне набавке за 
наведену партију, сходно члану. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник‘'бр 124/12, 
14/15 и 68/15).

За остале партије, Наручилац је наставио даље активности.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-5

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 13.5.2019. године, до 11,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат
1. BIOSTENT d.o.o. Чеде Миндеровића бр. 4 8.5.2019. 12:03

2. AUSTROLINE d.o.o. Толстојева бр. 20a, Београд 10.5.2019. 11:37
3. MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64a, 10.5.2019. 12:12

4. Заједничка понуда: MEDICA LINEA 
PHARM d.o.o. и VICOR d.o.o. Бродарска бр. 16, Београд 13.5.2019. 8:16

5. GOSPER d.o.o. Омладинских бригада бр. 86п, 
Београд 13.5.2019. 9:40

6. NEOMEDICA d.o.o. Балканска бр.2/1, Београд 13.5.2019. 9:42

7. AMICUS SRB d.o.o. Милорада Јовановића бр. 9, 
Београд 13.5.2019. 9:43

8. STARS MEDICAL d.o.o. Кумодрашка бр.253, Београд 13.5.2019. 10:07
9. BIOTEC MEDICAL d.o.o. Ресавска бр. 2 13.5.2019. 10:17
10. AKO MED d.o.o. Здравка Челара бр.12 Београд 13.5.2019. 10:54
11. SOUL MEDICAL d.o.o. 16. Октобар бр. 5, Београд 13.5.2019. 10:59

6



Укупан број поднетих понуда: 11.

Број понуда по партијама:
Број

партије Назив партије Број
понуда

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

дебљином жице (strut thickness) < 0.0032 inch 
(дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)

2

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

аблуминалним биодеградабилним лолимером, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 

циклуса инхибицијом m-TOR-a
4

3
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
3

5
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) без 

полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља 
прогресију ћелијског циклуса и н х и б и ц и Ј о м  m-TOR-a

2

6
Коронарни стент израђен од нерђајућег челика без полимера, 
обложен имуносупресивним леком к о ји  зауставља прогресију 

ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a
1

7

Коронарни стент отвореног дизајна, израђен од вишеструке 
сегментне легуре хрома (кобалт или платина) са перманентним 
полимером обложен имуносупресивним леком који зауставља 

прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a
1

8 Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних 
перфорација и руптура 1

7



IV. Стручна оцена понуда

1. „BIOSTENT d.o.o."

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-25 
Назив понуђача: BIOSTENT d.o.o.

Понуда је одбијена у складу са 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 BIOSTENT 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. „AUSTROLINE d.o.o.“

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-30 
Назив понуђача: AUSTROLINE d.o.o.
Понуда број : 262/19 од 9.5.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Број
партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

2

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са аблуминалним 
биодеградабилним полимером, 

обложен имуносупресивним 
леком који зауставља 

прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a

YUKON 
CHOICE PC, 
KAT. BROJ: 
YCPC****

TRANSLUMINA
GMH,

NEMAČKA
комад 4.380 35.000,00 153.300.000,00 10% 15330.000,00 168.630.000,00

8



УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 153.300.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 15.330.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 168.630.000,00

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.

Увидом у понуду понуђача AUSTROLINE d.o.o. комисија за предметну јавну набавку констатује да исти у оквиру своје понуде није доставио следеће:
- средство обезбећења за озбиљност понуде. односно, бланко меницу која мора бити евидентирана у Региструменица и овлашћења НБС, Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег регистра, менично овлашћење и висини од 5% од вредности достављене понуде (без ПДВ-а) и копију 
картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу,

- Понуду иа CD-u/DVD/USB,
- Изјаву дату на сопстевном обрасцу да ће понуђено медицинско средство бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног 

произвођачког рока трајања од дана испоруке и
Такође, комисија је увидом у приложени каталог установила да техничке карактеристике не испуњавају захтеве постављене у спецификацији понуђеног 

стента. Наиме, за партију 2 је тражен стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), док је понуђени стент израђен од нерђајућег челика.
Прегледом интернет странице произвођача понуђеног стента: http://www.translumina.in/details/prod/products/yukon-choice-pc, потврђено је да техничке 

карактеристике из приложеног каталога не одговарају техничким карактеристикама понуђеног стента, које се налазе на тој страници, односно, да се ради о стенту 
израђеном од нерђајућег челика, тако да понуђени стент дефинитивно не задовољава тражену техничку спецификацију.
Даље, понуђач је доставио једну објављену клиничку студију, и то:
Randomized, non-inferiority trial of three limus agent-eluting stents with different polymer coatings: the Intracoronary Stenting and Angiographic Results: Test Efficacy of 3 
LimusEluting Stents (ISAR-TEST-4) Trial.

Увидом y приложену студију, установљено je да она испуњава све услове који су тражени конкурсном документацијом за клиничке студије, односно, ради се 
о рандомизованој, мултицентричној студији, која се односи на понуђени стент. Студија је објављена у часолису који је у години објављивања био листиран у Current 
Сол?е/7&референтној бази података, са импакт фактором већим од 1.5. Студија има позитивне резултате који су довољни за извођење кпинички релевантних 
закључака, који могу наћи примену у широкој клиничкој пракси.

Прегледом базе података публикованих кпиничких студија, која се налази на интернет страници https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, утврћено ie да се 
приложена студија подудара са студијом која се налази у тој бази.

Понуђени стент у партији 2 HE ИСПУЊАВА тражене техничке карактеристике, а достављена студија се односи на стент израђен од челика, а не кобалт 
хрома или платине као што је тражено техничкокм спецификацијом.

Сходно наведеном, комисија констатује да понуда понуђача AUSTROLINE d.o.o. није прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о 
јавним набавкама („Службеки гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 2.
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3. „MEDTRONIC SRBIJA d.o.o."

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-31 
Назив понуђача: MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. 
Понуда бро ј: 128-5/19 од 10.05.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 7.________

Број
партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРА И 

КАТАПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕмсосЦА MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ- 
A

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

7

Коронарни стент отвореног 
дизајна, израђен од вишеструке 
сегментне легуре хрома (кобалт 
или платина) са перманентним 

полимером обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a

Resolute Onyx 
Zotra I imus-E luting 

Coronary Stent 
System 

RONYX2xxxxxX 
RONYX3xxxxxX 
RONYX4xxxxxX 
RONYX5xxxxxX

Medtronic INC; [
SAD комад 3.850 35.000,00 134.750,00 10% 148.225,00 148.225,000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 134.750.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 13.475.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 148.225.000,00

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 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
Комисија констатује да је понуда понуђача MEDTRONIC SRBIJA 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 7.
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4. „Заједничка понуда: MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и VICOR”

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-33
Назив понуђача: Заједничка понуда: MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и VICOR d.o.o. 
Понуда бро ј: 433/19 од 25.04.2019. године
Понуђач је поднео заједничку 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-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

2

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са аблуминалним 
биодеградабилним 

полимером, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију 
ћелијског циклуса 

инхибицијом m-TOR-a

Ultimaster 
Sirolimus eluting 
coronary stent 

system 
DERDxxxxKSM / 

SYNERGY 
Everolimus -  

Eluting Platinum 
Chromium 

coronary stent 
system 

H74939262xxxxx

Terumo Europe 
N.V. Belgija, 

Boston 
Scientific 

Corporation, 
SAD

комад 4.380 35.000,00 153.300.000,00 10% 15.330.000,00 168.630 000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 153.300.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 15.330.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 168.630.000,00

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.
Понуђачи су доставили Решења Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, и то Решење бр. БПН 2238/2017 од 24.8.2017. године, за 

понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и БПН 410/2013 од 3.10.2013. године за понуђача VICOR d.o.o.. Након увида у понуду, Комисија је на интернет страници 
Агенције за привредне регистре утврдила да су понуђачи MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и VICOR d.o.o. уписани y регистар понуђача и да су регистрације активне.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачима MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и 
VICOR d.o.o. нису покренути поступци стечаја или ликвидације.
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Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачуни понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и VICOR d.o.o. 
нису били y блокади y последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија констатује да је достављена заједничка понуда понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и VICOR d.o.o. прихватљива y смислу члана 3. став
1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), за партију 2.

5. „GOSPER”

Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-34 
Назив понуђача: GOSPER d.o.o.
Понуда број : 58/2019 од 6.5.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 3, 5 и 8.

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 

СА ПДВ-ОМ

3

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,
391xxx

BIOJRONIK
AG., Švajcarska комад 3.380 35.000,00 118.300.000,00 10% 11 830.000,00 130.130.000,00

5

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

обложен имуносупресивним 
леком који зауставља прогресију 
ћелијског циклуса инхибицијом 

m-TOR-a

Corofiex 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

8
Прекривени коронарни стентза 

збрињавање акутних 
коронарних перфорација и 

руптура

PK Papyrus, 
Covered 

coronary stent 
system, 369 
xxx/381xxx

BIOTRONIK 
AG., Švajcarska комад 22 80.000,00 1.760.000,00 10% 176.000,00 1.936.000,00
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 233.283.250,00

ИЗНОС ПДВ-А 23.328.325,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 256.611.575,00

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.gov.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 понуда понуђача GOSPER d.o.o. за партију 3 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), из разлога што је понуђач у достављеној студији, BIOFLOW-II, навео у ограничењима
студије да се добијени подаци не могу применити на клинички исход, а што није у складу са условима из конкурсне документације.

Друга достављена студија, BIOFLOW-V, у потпуности испуњава тражене услове.
Комисија констатује да понуда понуђача GOSPER d.o.o. за партију 5 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.

Комисија констатује да је 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 8.
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6. „NEOMEDICA”

Редни број понуде: 6
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-35 
Назив понуђача: NEOMEDICA d.o.o.
Понуда бро ј: VM-27/2019 од 10.05.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 2.________

Број
партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

2

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са аблуминалним 
биодеградабилним 

полимером, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију 
ћелијског циклуса инхибицијом 

m-TOR-a

Firehawk 
Rapamycin 

Target Eluting 
Coronary Stent 
System RVxxxx

Shanghai 
Micro Port 

Medical (Group) 
Co, Kina

комад 4,380 34.750,00 152.205.000,00 10% 15.220.500,00 167.425.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 152.205.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 15.220.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 167.425.500,00

Рок важења понуде 120 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 4 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач је исказао Трошкове припреме понуде у вредности од 50,00 динара без ПДВ-а.

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.gov.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
Увидом у понуду понуђача NEOMEDICA d.o.o. комисија констатује за партију 2 :
- да је понуђач у својој понуди доставио стентдужине од 13 mm, али нема дужину од 12 mm (или мање), како је дефинисано у техничкој спецификацији, и
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- Увидом у приложену студију "A randomised comparison of a novel abluminal groove-filled biodegradable polymer sirolimus-eluting stent with a durable polymer evero/imus- 
eluting stent: clinical and angiographic follow-up of the TARGET I trial’’, комисија констатује да иста не испуњава све услове који су тражени конкурсном документацијом 
за клиничке студије. Наиме, у самој студији, у одељку који се односи на ограничења студије (study limitations) назиачено ie да се добијени резултати не м о г у  
користити у рутинској клиничкој пракси, као што ie то тражено конкурсном документацијом. Прегледом базе података публикованих клиничких студија, која се 
налази на интернет страници https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, утврђено је да се приложена студија подудара са студијом која се налази у тој бази.

Сходно наведеном, комисија констатује да понуда понуђача NEOMEDICA d.o.o. није одговарајућа 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 2.

7. „AMICUS SRB”

Редни број понуде: 7
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-36 
Назив понуђача: AMICUS SRB d.o.o.
Понуда број : 800 од 10,05.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 6.

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 

CA ПДВ-ОМ

6

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, 
Svajcarska

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 7 дана од дана пријема писменог захтева купца. 
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
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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.

Понуђач је доставио Потврду о броју даиа 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 понуда понуђача AMICUS SRB d.o.o. за партију 6 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 
кпинички репевантних закључака и њихову примену у широкој клиничкој пракси, увидом у понуду понуђача AMICUS SRB d.o.o. комисија констатује да је исти 
доставио једну рандомизовану студију и две субстудије које су проистекле из првонаведене рандомизоване студије.

8. „STARS MEDICAL”

Редни број понуде: 8
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-37 
Назив понуђача: STARS MEDICAL d.o.o.
Понуда бро ј: 119/19 од 10.5.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Број
партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
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 дебљином жице 
(strut thickness) < 0.0032 inch 
(деблаина жице се односи на 

стент дијаметра 3,0mm)

NexGen 
Cobalt 

Chromium 
Coronary 

Stent System

Meril Life 
Sciences Pvt. 

Ltd.
комад 1.103 5.891,00 6.497.773,00 10% 649 777,30 7.147.550,30

3

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са 
циркумферентним 
биодеград абил ни м 

полимером, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију

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
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ћелијског циклуса инхибицијом 
m-TOR-a

!
iI
i

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 115.671.773,00

ИЗНОС ПДВ-А 11.567.177,30

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 127.238.950,30

Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
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.gov.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 констатује 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 1.

Увидом у лонуду понуђача STARS MEDICAL d.o.o. комисија констатује за партију 3, да је исти доставио две студије које не испуњавају услове из 
конкурсне документације из доле наведених разлога:
- једну /студију која је/ метаанализу рандомизованих студија, која подразумева метаанализу рандомизоване студије у којима су коришћени стентови сличних 
карактеристика, али различитих произвођача. Наиме, према томе метаанализа се не однси на поменуто добро, него на већи број стентова сличних, али не 
истих карактеристика.
- другу достав.њену студију (MERIT-V), у одељку ограничење студије, односно јасно је наведено да студија има снагу за примарни ангиографски исход, али 
не и за клинички релевантне исходе, како је тражено конкурсном документацијом.

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, Комисија констатује да понуда понуђача STARS MEDICAL d.o.o. за партију 3 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).
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9. „В10ТЕС MEDICAL”

Редни број понуде: 9
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-38 
Назив понуђача: BIOTEC MEDICAL d.o.o.
Понуда бро ј: 210/19 од 5.10.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 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 

CA ПДВ-ОМ

2

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са аблуминалним 
биодеградабилним 

полимером, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију 
ћелијског циклуса инхибицијом 

m-TOR-a

Abtuminus® 
Sirolimus Eluting 
Coronary Stent 

System, 
EABxxxxx

Envision
Scientific

Pvt.Ltd
комад 4.380 28.900,00 126.582.000,00 10% 12.658.200,00 139.240.200,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 126.582.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 12.658.200,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 139.240.200,00

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 20 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је понуђач BIOTEC MEDICAL d.o.o. уписан у Регистар понуђача и 

да је регистрација активна, као и да су донета решења о упису у Регистар понуђача бр. БПН 1598/2018 од 7.6.2018. године , бр. БПН 2963/2015 од 
17.07.2015. године.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем BIOTEC 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 BIOTEC MEDICAL d.o.o. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
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Комисија констатује да понуда понуђача BIOTEC MEDICAL 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 факгором (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 BIOTEC MEDICAL d.o.o., комисија констатује да исти није 
доставио ниједну публиковану студију, односно да су доставили постмаркетиншки регистар и два апстракта са конгреса.

10. „АКО MED”

Редни број понуде: 10
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-39
Назив понуђача: АКО MED d.o.o.
Понуда бро ј: 9S-5-19 од 9.5.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за патије: 1 и 3 ______________ ___________ ^ ___________________________________ __________ _______

Број
партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
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 дебљином жице 
(strut thickness) < 0.0032 inch 
(дебљина жице се односи на 

стент дијаметра 3,0mm)

Flexinnium 
Cobalt 

Chromium 
Coronary Stent 

Syistem

Sahajanand 
Medical 

Technologies 
Pvt. Ltd.

комад 1.103 6.000,00 6.618.000,00 10% 661.800,00 7.279.800,00

3

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са 
циркумферентним 
биодеградабилним 

лолимером, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију 
ћелијског циклуса инхибицијом 

m-TOR-a

Super Sirolimus 
Eluting Co-Cr 

Coronary Stent 
Syistem

Sahajanand 
Medical 

Technologies 
Pvt. Ltd.

комад 3.380 32.400,00 109.512.000,00 10% 10.951.200,00 120.463.200,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 116.130.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 11.613.000,00
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 127.743.000,00

Рок важења понуде 120 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 15 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Понуђач није доставио понуду на CD-u/DVD/USB

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 2206/2016 од 22.7.2016. 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 АКО MED 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 АКО MED 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 АКО MED 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 АКО MED d.o.o. за партију 3 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 кпинички 
релевантних закључака и њихову примену у широкој клиничкој пракси, увидом у понуду понуђача АКО MED d.o.o., комисија констатује да исти има једну публиковану 
студију, једну субстудију и један регистар.
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11. „SOUL MEDICAL”

7.11 Редни број понуде: 11
Број под којим је понуда заведена: 404-1 -5/19-40
Назив понуђача SOUL MEDICAL d.o.o.
Понуда бро ј: 270615 од 27.4.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 5.

Број
партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

5

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 7 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о улису у Регистар понуђача, БПН 164/2018 од 24.1.2018. 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 SOUL 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 лонуђача SOUL 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 констатује да понуда понуђача SOUL MEDICAL d.o.o. за партију 5 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 SOUL MEDICAL d.o.o., комисија констатује да исти има 
једну публиковану студију и два проспективна регистра (нерандомизована).
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:

Број под 
:’У којимје 

понуда 
заведена

Назив понуђача

Партија
закбју

рдбија
понуда

Разлозизаодбијање
Ј ®  л:; М у д е

Понуђена 
јединична 
цена без 

ПДВ-а

Понуђена цена 
(укупна цена без 

ПДВ-а)

404-1-5/19-25 BIOSTENT d.o.o. /

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) 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 понуде, из 
разлога што понуђач није 
предао понуду у складу 
са конкурсном 
документацијом и 
лозивом 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.

/ /

404-1-5/19-30 AUSTROLINE
d.o.o.

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1 тачка 33) 
Закона о јавним 
набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) из разлога 
што понуђач у оквиру 
своје понуде није 
доставио следеће:
- средство обезбеђења за 
озбиљност понуде,

35.000,00 153.300 000,00

односно, бланко меницу 
која мора бити 
евидентирана у 
Региструменица и 
овлашћења НБС, Извод 
из регистра Агенције за 
привредне регистре или 
другог одговарајућег 
регистра, менично 
овлашћење и висини од 
5% од вредности 
достављене понуде (без 
ПДВ-а) и ко п и ју  картона 
делонованих потписа, 
који је издат од стране 
пословне банке коју 
понуђач наводи у 
меничном овлашћењу,
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Понуду на CD- 
u/DVD/USB,

Изјаву дату на 
сопстевном обрасцу да 
ће понуђено медицинско 
средство бити стерилно 
упаковано са роком 
трајања не краћим од 2/3 
укупног произвођачког 
рока трајања од дана 
испоруке и
Такође, техничке
карактеристике не
испуњавају захтеве 
постављене у
спецификацији понуђеног 
стента. Наиме, за партију
2 је тражен стент израђен 
од легуре хрома (кобалт 
или платина), док је 
понуђени стент израђен 
од нерђајућег челика.
Прегледом интернет 
странице произвођача 
понуђеног
стента' http://www.translu 
mina.in/details/prod/produc 
ts/vukon-choice- 
Е>с, потврђено је да 
техничке карактеристике 
из приложеног каталога 
не одговарају техничким 
карактеристикама 
понуђеног стента, које се 
налазе на тој страници, 
односно, да се ради о 
стенту израђеном од 
нерђајућег челика, тако 
да понуђени стент 
дефинитиано не
задовољава тражену 
техничку спецификацију.
Даље, прнуђач је 
доставир
једну објављену клиничку 
студију, и то:
Randomized, non-
inferiority trial of three 
limus agent-eluting stents 
with different polymer 
coatings: the Intracoronary 
Stenting and Angiographic 
Results: Test Efficacy of 3 
LimusEluting Stents (ISAR- 
TEST-4) Trial.
Увидом y приложену 
студију, установљено je 
да она испуњава све 
услове који су тражени 
конкурсном
документацијом за
клиничке студије,
односно, ради се о 
рандомизованој, 
мултицентричној студији, 
која се односи на 
понуђени стент. Студија 
је објављена у часопису
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који je y години 
објављивања био 
листиран y Current 
Contentspe ферентној 
бази података, ca импакт 
фактором већим од 1.5. 
Студија има позитивне 
резултате који су 
довољни за извођење 
клинички релевантних 
закључака, који могу наћи 
примену у широкој 
клиничкој пракси.
Прегледом базе података 
публикованих клиничких 
студија, која се 
налази на интернет стран 
ици
https://www.ncbi. nlm.nih.qo 
v/pubmed/, утврђено ie да 
се
приложена студија подуд 
ара са студијом која се 
налази у тој бази.
Понуђени стент у партији 
2 HE 
ИСПУЊАВА тражене 
техничке карактеристике, 
а достављена студија се 
односи на стент израђен 
од челика, а не кобалт 
хрома или платине као 
што је тражено 
техничкокм 
спецификацијом.

404-1-5/19-34 GOSPER D.O.O

3

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за партију 
3 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 је понуђач у 
у достављеној студији, 
BIOFLOW-II, навео у 
ограничењима студије да 
се добијени подаци не 
могу применити на 
клинички исход, а што 
није у складу са 
условима из конкурсне 
документације.
Друга достављена 
студија, BIOFLOW-V, у 
потпуности ислуњава 
тражене услове.

35.000,00 118.300.000,00

5

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за партију 
5 у смиспу члана 3. став 
1. тачка 32) Закона о 
јавним набавкама („ 
Службени гласник РС“ бр 
124/12,14/15 и 68/15) из 
разлога што је 
конкурсном
документацијом тражено 
најмање две публиковане 
мултицентричне 
рандомизоване студије

33.350,00 113.223.250,00
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које ce 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, 
а понуђач је доставио 
једну нерандомизовану 
студију и две 
обсервационе студије.

404-1-5/19-35 NEOMEDICA
D.O.O.

2

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за партију 
2 у смислу члана 3. став 
1. тачка 32) Закона о 
јавним набавкама („ 
Службени гласник PC" бр 
124/12,14/15 и 68/15) из 
разлога што је понуђач 
доставио стент дужине 
о д 1 3 тт , али не дужину 
од 12 т т  (или мање), 
како је дефинисано у 
техничкој спецификацији, 
и

Такође, Увидом у 
приложену студију "А 
randomised comparison of 
a novel abluminal groove- 
filled biodegradable 
polymer siroiimus-eluting 
stent with a durable 
polymer everolimus-eluting 
stent: clinical and 
angiographic follow-up of 
the TARGET 1 trial1', иста 
не испуњава све услове 
који су тражени 
конкурсном
документацијом за 
клиничке студије Наиме, 
v самој студији. v одељку 
који се односи на 
огоаничења студије 
(studv limitations) 
назначено ie да се добије 
ни резултати не M orv
КООИСТИТИ V DVTHHCKOi
клиничкој поакси, као што 
ie то тоажено kohkvdchom 
документацијом.преглед 
ом базе података 
публикованих клиничких 
студија, која се 
налази на интернет стран 
ици
https://www.ncbi.nlm.nih.go 
v/pubmed/, утврђено је да 
се
приложена студија подуд

34.750,00 152.205.000,00
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apa ca студијом Koja ce 
налази утој бази.

404-1-5/19-36 AMICUS SRB 
D.O.O.

6

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за партију 
6 у смислу члана 3. став 
1. тачка 32) Закона о 
јавним набавкама („ 
Службени гласник PC" 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, 
понуђач је доставио једну 
рандомизовану студију и 
две субстудије које су 
проистекле из 
првонаведене 
рандомизоване студије.

35.000,00 29.400.000,00

404-1-5/19-37 STARS MEDICAL 
D.O.O.

3

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за партију 
3 у смислу члана 3. став 
1. тачка 32) Закона о 
јавним набавкама („ 
Службени гласник PC" бр 
124/12,14/15 и 68/15), из 
разлога што је 
конкурсном
документацијом тражено 
најмање две публиковане 
мултицентричне 
рандомизоване студије 
које се односе на 
понуђено медицинско 
средство, објављене у 
часопису који je 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, 
а исти је доставио две

32.300,00 109.174.000,00
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студије које не 
испуњавају услове 
конкурса из доле 
наведених разлога:
-једну /студију која је/ 
метаанализу
рандомизованих студија, 
која подразумева 
метаанализу
рандомизоване студије у 
којима су коришћени 
стентови сличних 
карактеристика, али 
различитих произвођача. 
Наиме, према томе се 
метаанализа се не однси 
на поменуто добро, него 
на већи број стентова 
сличних, али не истих 
карактеристика.
-другу достављену 
студију (MERIT-V), у 
одељку ограничење 
студије, односно јасно је 
наведено да студија има 
снагу за примарни 
ангиографски исход, али 
не и за клинички 
релевантне исходе, како 
је тражено конкурсном 
документацијом.

404-1-5/19-38 BIOTEC 
MEDICAL d.o.o. 2

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за партију 
2 у смислу члана 3. став 
1. тачка 32) Закона о 
јавним набавкама („ 
Службени гласник PC'1 бр 
124/12,14/15 и 68/15), из 
разлога што 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, 
а понуђач није досгавио 
ниједну публиковану 
студију, односно 
доставио је 
постмаркетиншки 
регистар и два апстракта 
са конгреса.

28.900,00 126.582.000,00
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404-1-5/19-39 AKO MED d.o.o. 3

Понуда je одбијена као 
неодговарајућа за партију 
3 у смислу члана 3. став 
1. тачка 32) Закона о 
јавним набавкама {„ 
Службени гласник PC" бр 
124/12,14/15 и 68/15), из 
разлога што 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 лодатака, за сваку 
студију са појединачним 
импакт фактором (IF) 
већим или једнаким од 
1.6, са позитивним 
резултатима довољним 
за извођење клинички 
релевантних закључака и 
њихову примену у 
широкој клиничкој пракси, 
а понуђач је у понуди 
доставио једну 
публиковану студију, 
једну субстудију и један 
регистар.

32.400,00 109.512.000,00

404-1-5/19-40 SOUL MEDICAL 
d.o.o.

5

Понуда је 
одбијена као 
неодговарајућа за партију 
5 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 је 
конкурсном
документацијом тражено 
најмање две лубликоване 
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 закл=учака и 
њихову примену у 
широкој клиничкој пракси, 
а понуђач је доставио 
једну публиковану студију 
и два проспективна 
регистра

35.000,00 118.825.000,00
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(нерандомизована).

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

• Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

• Ранглиста понуђача:

Запартију 1:

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

1 STARS MEDICAL d.o.o. 5.891,00 6.497.773,00
2 АКО MED d.o.o. 6.000,00 6.618.000,00

За партију 2:

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

1 Заједничка понуда: MEDICA LINEA 
PHARM d.o.o. и VICOR d.o.o. 35.000,00 153.300.000,00

За партију 7:

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

1 MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. 35.000,00 134.750,00

За партију 8:

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

1 GOSPER d.o.o. 80.000,00 1.760.000,00

За партије 3, 5 и 6 није извршено рангирање, јер су све достављене понуде за наведене 
партије оцењене као неодговарајуће, односно неприхватљиве.

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 најповоланија 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 PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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VII. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Коронарних стентова за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-5 се обуставља 
за партије 3, 5 и 6 , будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, из разлога што су све достављене понуде за наведене партије оцењене као 
неодговарајуће, односно неприхватљиве.

VIII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), трошкове прилреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.

IX. Предлог комисије

I Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила 
је да се одпука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Коронарних стентова за 2019. 
годину, бр. ЈН 404-1-110/19-5, 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 дебљином жице 
(strut thickness) < 0.0032 inch 
(дебљина жице се односи на 

стент дијаметра 3,0mm)

STARS MEDICAL d о,о 5.891,00 6.497.773,00

2

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са аблуминалним 
биодеградабилним полимером, 

обложен имуносупресивним 
леком који  зауставља прогресију 
ћелијског циклуса инхибицијом 

m-TOR-a

Заједничка понуда: MEDICA 
LINEA PHARM d.o.o. и 

VICOR d.o.o.
35.000,00 153 300 000,00

7

Коронарни стент отвореног 
дизајна, израђен од вишеструке 
сегментне легуре хрома (кобалт 
или платина) са перманентним 

полимером обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију ћелијског 
цикпуса инхибицијом m-TOR-a

MEDTRONIC SRBIJA d.o.o 35.000,00 134.750,00

8
Прекривени коронарни стент за 

збрињавање акутних коронарних 
перфорација и руптура

GOSPER d.o.o. 80.000,00 1.760.000,00

161.692.523,00

30



II Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предпожила 
је да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке Коронарних стентова за 2019. годину, бр. 
ЈН 404-1-110/19-5, за следеће партије:

Бр.
партије Назив партије Јед.

мере
Количине 
за РФЗО

ш и

Укулне
количи-

Ш&тШШ

Процењена

цена

■■
Процењена 
вредност за : 

РФЗО .

Лроцењвна 
вредностза 

Фонд-за СОВО

ПрбЦ|Н»ена

napiHfjp без 
т ПДВ>а ,

3

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

5

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

ллатина) без 
полимера, 
обложен 

имуносупресивним 
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

6

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 29.400.000,00

Укупно 7.000 ш ш • ■’ ',%Ј 'v ' ;
245.006.000 21,525.000 266,525.000

Наиме, за партије 3, 5 и 6 нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, из разлога наведених у тачки VII. ове Одпуке.
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I

Горе наведени понуђачи неће извршити набавку уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д. директора 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).

59019 .56/34

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
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