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Диспозитив одлуке

Додељује се оквирни споразум за јавну набавку Коронарни стентови за 2020. годину, бр. ЈН 
404-1-110/20-31, 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 

дебљином жице (strut thickness) < 
0.0032 тсИ(дебљина жице се односи 

на стент дијаметра 3,0mm)

STARS MEDICAL d.o.o. 5.555,00 2.777.500,00

2

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

аблуминалним биодеградабилним 
полимером, обложен 

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

заједничка понуда: 
MEDICA LINEA PHARM 

d.o.o. и VICOR d.o.o.
35.000,00 192.500.000,00

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

GOSPER d.o.o. 35.000,00 136.500.000,00

5

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

полимера, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a

SOUL MEDICAL d.o.o. 35.000,00 136.500.000,00

6

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 42.000.000,00

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. 35.000,00 122.500.000,00

8
Прекривени коронарни стент за 

збрињавање акутних коронарних 
перфорација и руптура

GOSPER d.o.o. 80.000,00 1.600.000,00

Укупно: 634.377.500,00

О б р а з л о ж е њ е
I. Подаци о наручиоцу

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, из Плана мреже здравствених установа.

3

http://www.iavnenabavke.rfzo.rs


II. Подаци о јавној набавци

1 Врста предмета јавне набавке: Добра

2. Датум доношења Одлуке о покретању поступка: 9.6.2020. године

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

Предмет јавне набавке Коронарних стентова за 2020. годину, обликован je у 8 (осам) партија, и то:

i l i lg i i l l i l
БР-

партије

ll l l l l l l l l l l l l l

Назив партије
llllB lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllilia iliiliill

"ед i Количине мере .
liilliiiilillllliiiiilililiiiiliillllliil

llllllllllilillllllllllll
Процењена
јединична

цена

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а пс
партијдма

i

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт 
мпм платина') са деблзином жиие (strut thlckness) ^ 

0.0032 јпсћ(дебљина жице се односи на стент 
лијдмртпл 3 Omm'i

ком 500 6.383,00 3.191.500,00

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

ком 5.500 35.000,00 192.500.000,00

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 3.900 35.000,00 136.500.000,00

4

Кпппнлпни r.TfiHT изпаћен ол леп/пе хпома Скобапт■ ,------ ----- г - . . .  . -  - —.............-  ,------- Ј  ~ т - '  i—i ------ j  l------ ---'1----- --------  \ -------------- -

или платина), са три нелинеарна флексибилна 
конектора у целој дужини стента или хибридни

ДИЗајН м0ЛИј0 СЗ ПбрМЗНбНТНИМ ПОЛИМ6р0м,
обложен имуносупресивним леком који зауставља 
прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a

ком 5-000 35.000,00 175.000.000,00

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 3.900 35.000,00 136.500.000,00

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

зауставља прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a

ком 1.200 35.000,00 42.000.000,00

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

ком 3.500 35.000,00 122.500.000,00

8 Прекривени коронарни стент за збрињавање 
акутних коронарних перфорација и руптура ком 20 80.000,00 1.600.000,00

Укупно 23.520 / 809.791.500,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи, за све партије
4



Напомена:

У поступку предметне јавне набавке, заинтересовано лице је дана 9.7.2020. године поднело 
захтев за заштиту права за партију 4, заведен код Наручиоца под бројем 404-1-29/20-24, у складу са 
чланом 149. став 3. ЗЈН, у фази пре отварања понуда.

Услед поднетог захтева за заштиту права Наручилац је зауставио даље активности за партију
4, сходно члану 150. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ бр 124/12, 14/15 и 
68/15).

4. Редни број јавне набавке: 404-1 -110/20-31

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 16.7.2020. године, до 10,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде
следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1. HERMES PHARMA d.o.o. Чеде Миндеровића бр. 4 8.5.2020. 12:03
2. MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. Толстојева бр. 20a, Београд 10.5.2020. 11:37
3. AMICUS SRB d.o.o. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64a, 10.5.2020 12:12
4. SOUL MEDICAL d.o.o. Бродарска бр. 16, Београд 13.5.2020. 8:16

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

Омладинских бригада бр. 86п, 
Београд 13.5.2020. 9:40

6. NEOMEDICA d.o.o. Балканска бр.2/1, Београд 13.5.2020. 9:42

7. AKO MED d.o.o. Милорада Јовановића бр. 9, 
Београд 13.5.2020. 9:43

8. AUSTROLINE d.o.o. Толстојева 20А 13.5.2020. 9:45
9. GOSPER d.o.o. Омладинских Бригада 86п 16.7.2020. 9:10
10. STARS MEDICAL d.o.o. Кумодрашка 253 16.7.2020. 09:18

Укупан број поднетих понуда: 10.

Број понуда по партијама, изузев партије 4 која је под ЗЗП-ом:
Број

партије Назив партије Број
понуда

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

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

2

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

аблуминалним биодеградабилним полимером, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 

цикпуса 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 

цикпуса инхибицијом m-TOR-a
2

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

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

1

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

ћелијског цикпуса 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 цикпуса инхибицијом m-TOR-a
1

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

5



IV. Стручна оцена понуда (изузев партије 4)

4.1. „Hermes pharma d.o.o.“

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-14 
Назив понуђача: Hermes pharma d.o.o.
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 4

Имајући у виду да је за партију 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 
поднет Захтев за заштиту права заинтересованог лица, Комисија није извршила отварање понуда за наведену партију.

4.2. „MEDTRONIC SRBIJA d.o.o.“

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-15 
Назив понуђача: MEDTRONIC SRBIJA d.o.o.
Понуда бро ј: 207-7-20 од 7.7.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач |е поднео понуду за партију: 7_______________________________________ _ _ ____________ ____ ______________________ ___________ ______________ ______________

бр.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

САПДВ-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 Опух
Zotralimus-Eluting
Согопагу
Stent System
RONYX2xxxxxX
RONYX3xxxxxX
RONYX4xxxxxX
RONYX5xxxxx><

Medtronic INC; 
SAD комад 3.500 35.000,00 122.500.000,00 10% 12.250.000,00 134.750.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 122.500.000,00
ИЗНОС ПДВ-А
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12.250.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 134.750.000,00
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 је  констатовала 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.

4.3. „AMICUS SRB d.o.o.“

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-16 
Назив понуђача: AMICUS SRB d.o.o.
Понуда бро ј: 1514 од 6.7.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 6

бр.партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ
ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ ДОБРА И 
КАТАПОШКИ БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

6

Коронарни стент 
израђен од нерђајућег 
челика без полимера, 
обложен
имуносупресивним 
леком који зауставља 
прогресију ћелијског 
цикпуса инхибицијом 
m-TOR-a

BioFreedom Drug 
Coated Stent 

System, BFR1-xxxx

Biosensors 
Europe SA, 
Švajcarska

комад 1.200 35.000,00 42.000.000,00 10% 4.200.000,00 46.200.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 42.000.000,00
ИЗНОС ПДВ-А 4.200.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 46.200.000,00
Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
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Рок испоруке износи 10 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 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 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 је  констатовала 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 6.

4.4. „SOUL MEDICAL d.o.o.“

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-20 
Назив понуђача: SOUL MEDICAL d.o.o.
Понуда бро ј: '27-06-15 од 27.06.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 5

бр.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

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 
согопагу stent 
ICLIxxxx(x)

CID S.p.A.
(Alvimedica
A.S.)

комад 3.900 35.000,00 136.500.000,00 10% 13.650.000,00 150.150.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 136.500.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 13.650.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 150.150.000,00
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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 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 понуђача 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 је  констатовала да је понуда понуђача SOUL MEDICAL d.o.o прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“  број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 5.

4.5. „Заједничка понуда MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и VICOR d.o.o.“

Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-21
Назив понуђача: заједничка понуда MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и VICOR d.o.o. 
Понуда бро ј: 1189/20 од 29.06.2020. године

бр.партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ
ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ 
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА 
И КАТАПОШКИ БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ- 
А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

2

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 
платина), са 
аблуминалним 
биодеградабилним 
полимером, обложен 
имуносупресивним 
леком који 
зауставља 
прогресију ћелијског 
цикпуса инхибицијом 
m-TOR-a

Ultimaster Sirolimus 
eluting согопагу stent 
system DERDxxxxKSM 
/ SYNERGY Everolimus 

Eluting Platinum 
Chromium согопагу 
stent system 
H74939262xxxxx

Terumo Europe
N.V. Belgija,
Boston
Scientific
Corporation,
SAD

комад 5.500 35.000,00 192.500.000,00 10% 19.250.000,00 211.750.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 192.500.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 19.250.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 211.750.000,00

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.
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Понуђачи су доставили Решења Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, и то Решење бр. Б1ПН 2238/2017 од 24.8.2017. године, за 
понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и БП!Н 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 у 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.
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 у 
блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавших набавки.

Комисија је констатовала да је заједничка понуда понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и VICOR dl.o.o. прихватљ.ива 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 2.

4.6. „NEOMEDICA d.o.o.“

Редни број понуде: 6
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-22 
Назив понуђача: NEOMEDICA d.o.o.
Понуда бро ј: VM-34/2020 од 06.07.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије 2 и 4:

Имајући у виду да је за партију 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 
поднет Захтев за заштиту права заинтересованог лица, Комисија није извршила отварање понуда за наведену партију.

бр.партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ
ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ 
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА 
И КАТАЛОШКИ БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

1ЦЕНА
УКУГ1НА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС Г1ДВ- 
А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА 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

F:irehawk Rapamycin 
Target Eluting Согопагу 
Stent System FJVxxxx

Shanghai 
MicroPorl: 
Medical (Group) 
Co, Kina

комад 5.500 34.800,00 191.400.000,00 10% 19.140.000,00 210.540.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 191.400.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 19.140.000,00
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 210.540.000,00
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 износу 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.qov.rs утврдила да над понуђачем NEOMEDICA d.o.o. није покренут поступак
стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача NEOMEDICA d.o.o. није био у блокади у последња 
3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
Увидом у понуду понуђача NEOMEDICA d.o.o. комисија констатује за партију 2 :
- да је понуђач у својој понуди доставио стент дужине од 13 mm, али нема дужину од 12 mm (или мање), како је дефинисано у техничкој спецификацији, и
- Увидом у приложену студију “А randomised comparison of а novei abiuminai groove-filled biodegradable polymer sirolimus-eluting stent with a durable polymer everolimus- 
eluting stent: clinical and angiographic follow-up of the TARGETI trial”, комисија констатује да иста не испуњава све услове који су тражени конкурсноМ документацијом 
за клиничке студије. Наиме. v самој студији. v одељку који се односи на ограничења студије (studv limitations) назначено ie да се добијени резултати не могу 
користити v рутинској клиничкој пракси. као што ie то тражено конкурсном документаиијом. 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 је констатовала 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.

4.7. „АКО  MED d.o.o.“

Редни број понуде: 7
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-23 
Назив понуђача: АКО MED d.o.o.
Понуда бро ј: 7S-7-20 од 07.07.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 1

бр.партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ
ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГДОБРА 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

1

Коронарни стент израђен 
од легуре хрома (кобалт 
или платина) са 
дебљином жице (strut 
thickness) < 0.0032 
јпсћ(дебљина жице се 
односи на стент 
дијаметра 3,0mm)

Flexinnium Cobalt 
Chromium Согопау Stent 

System

Sahajanand 
Medical 

Technologies Pvt. 
Ltd.,

комад 500 5.700,00 2.850.000,00 10% 285.000,00 3.135.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 2.850.000,00
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ИЗНОС ПДВ-А 285.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 3.135.000,00

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 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.gov.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 је констатовала да је  понуда понуђача АКО MED d.o.o. прихватљива у смиелу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 1.

4.8. „AUSTROLINE d.o.o.“

Редни број понуде: 8
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-27 
Назив понуђача: AUSTROLINE d.o.o.
Понуда бро ј: 393/20 од 6.7.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 2

бр.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

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

Yucon Choice РС 
Kat. Broj УСРС****

Translumina 
GMH, NemaČka комад 5.500 35.000,00 192.500.000,00 10% 19.250.000,00 211.750.000,00
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 192.500.000,00
ИЗНОС ПДВ-А 19.250.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 211.750.000,00
Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.

Понуђач AUSTROLINE d.o.o. 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 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
- Две публиковане студије,
- Образац бр. 9 -  попуњен и потписан образац Изјаве понуђача у складу са чл. 77. ст.4. Закона о јавним набавкама;
- Образац бр. 10 -  попуњен и потписан образац Изјаве понуђача у складу са чл. 77. ст.4. Закона о јавним набавкама;
- Потписан модел оквирног споразума и потписане моделе уговора; - Образац бр. 7 -  трошкови припреме понуде;
- Потврда о броју дана блокаде, издату од стране НБС, као и
- Потврду да није покренут поступак стечаја, односно ликвидације, коју издаје Агенција за привредне регистре.

Сходно наведеном, Комисија је констатовала да понуда понуђача AUSTROLINE 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 2.

4.9. „GOSPER d.o.o.“

Редни број понуде: 9
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-30 
Назив понуђача: GOSPER d.o.o.
Понуда бро ј: 61/2020 од 23.06.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије: 3 и 8.
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бр.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 
Согопагу Stenlt System, 
364ххх/ 391 ххх

Biotronik AG., 
Švajcarska комад 3.900 35.000,00 136.500.000,00 10% 13.650.000,00 150.150.000,00

8

Прекривени 
коронарни стент за 
збрињавање акутних 
коронарних 
перфорација и 
руптура

PK Papyrus, Covered 
согопагу stent system, 
369xxx/381xxx

Biotronik AG., 
Švajcarska комад 20 80.000,00 1.600.000,00 10% 160.000,00 1.760.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 136.100.000,00
ИЗНОС ПДВ-А 13.810.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-01М 151.910.000,00
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 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 је констатовала 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 партије 3 и 8.
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4.10. „STARS MEDICAL d.o.o.“

Редни број понуде: 10
Број под којим је понуда заведена: 404-1-29/20-31 
Назив понуђача: STARS MEDICAL d.o.o.
Понуда бро ј: 118/20 од 7.7.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партије: 1, 2 и 3.

бр.партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ
ЗАШТИЋЕНИ 

НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ БРОЈ
ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА

MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

и з н о с  пдв-
А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

1

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 
платина) са 
дебљином жице 
(strut thickness) < 
0.0032 тсИ(дебљина 
жице се односи на 
стент дијаметра 
3,0mm)

NexGen Cobalt 
Chromium Согопагу 
Stent System

Meril Life 
Sciences Pvt. 
Ltd.

комад 500 5.555,00 2.777.500,00 10% 277.750,00 3.055.250,00

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

Biomime-Sirolimus 
Eluting Согопагу Stent 
System, BIO****

Meril Life 
Sciences Pvt. 
Ltd.

комад 5.500 32.000,00 176.000,00 10% 17.600.000,00 193.600.000,00

3

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

Biomime-Sirolimus 
Eluting Согопагу Stent 
System, BIO****

Meril Life 
Sciences Pvt. 
Ltd.

комад 3.900 32.000,00 124.800.000,00 10% 12.480.000,00 137.280.000,00
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прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом 
m-TOR-a

УКУПНА ВРЕДНОСТ П01НУДЕ БЕЗ ПДВ-А 303.577.500,00

ИЗНОС ПДВ-А 30.357.750,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 333.935.250,00

Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 25 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Понуђач у својој понуди није доставио две студије тражене техничком спецификацијом за партије 2 и 3.

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 602/2015 од 24.2.2015. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем STARS MEDICAL d.o.o. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача STARS MEDICAL d.o.o. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набав<и

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 понуду понуђача STARS MEDICAL d.o.o. комисија констатује за партију 2, да исти није доставио две студије тражене техничком спецификацијом.
Такође за партију 3 исти није доставио две студије тражене техничком спецификацијсм, као и да је понудио стент који има циркумферентни полимер, што није 
предмет ове партије, већ је тражен стент са аблуминалним полимером.

Сходно наведеном, Комисија је  констатовала да понуда понуђача STARS MEDICAL d.o.o. за партије 2 и 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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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:

Број под 
којим је 
понуда 

заведена
Назив понуђача

Партија 
за коју 

ce 
одбија 
понуда

Разлози за одбијање 
понуде

Понуђена 
јединична 
цена без 

ПДВ-а

Понуђена цена 
(укупна цена без 

ПДВ-а)

404-1-29/20-22 NEOMEDICA d.o.o. 2

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа у смислу 
члана 3. став 1. тачка 32) 

Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15 из разлога 
наведених у тачки 4.6. 

ове Одлуке.

34.800,00 191.400.000,00

404-1-29/20-27 AUSTROLINE
d.o.o. 2

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 
наведених у тачки 4.8. 

ове Одлуке.

35.000,00 192.500.000,00

404-1-29/20-31 STARS MEDICAL 
d.o.o.

2

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа у смислу 
члана 3. став 1. тачка 32) 

Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15 из разлога 
наведених у тачки 4.10. 

ове Одлуке.

32.000,00 176.000,00

3

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа у смислу 
члана 3. став 1. тачка 32) 

Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15 из разлога 
наведених у тачки 4.10. 

ове Одлуке.

32.000,00 124.800.000,00

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 STARS MEDICAL d.o.o. 5.555,00 2.777.500,00
2 АКО MED d.o.o. 5.700,00 2.850.000,00

У предметном поступку јавне набавке поднета је по једна понуда за партије 2, 3, 5, 6, 7 и 8, 
које су оцењене као прихватљиве, те сходно томе није извршено рангирање.
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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.
Л П М Л П  А М А К  1» C Q M G \
I ^.*17 I £ - , 1*+/ I sJ V\ K JU I \ \Ј ) .

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, v скпаду са чланом 79. 
став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Како је Комисија утврдила да понуђачи чије су понуде оцењене као најповољније, испуњавају услове 
за 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 скпаду са чланом 79. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

\/11,Трошкови припремања понуде

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

VIII. Предлог комисије

КомисиЈа за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понула предложила 
је да се донесе Одлука о закњучењу оквирног споразума за јавну набавку Коронарни стентови за 
2020= годину, бр. ЈН 404-1-110/20-31 и Оквирни споразум додели доле наведеним понуђачима, no 
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 тсћ(дебљина жице се односи 

на стент дијаметра 3,0mm)

STARS MEDICAL d.o.o. 5.555,00 2.777.500,00

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.
35.000,00 192.500.000,00

3

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

циркумферентним биодеградабилним 
полимером, обложен 

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

Г;Г(СОСр A n  nOuui !_J \ W  W  . ' i R  ПЛЛ ПП Л c;nn nnn ППX ЈО .UUU.UUU, \J\J

5

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

полимера, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију ћелијског 
цикпуса инхибицијом m-TOR-a

SOUL MEDICAL d.o.o. 35.000,00 136.500.000,00

6

Коронарни стент израђен од 
нерђајућег челика без полимера, 

обложен имуносупресивним леком
i/nii* 'Зр\/гтаргца nnnrnon/ii\/ ћопмјп/лгi4wj vi 4>u ј  i ui D j  Du i i^/vi jr i ivj h'ijukvi

циклуса инхибицијом m-TOR-a

AMICUS SRBd.o.o. 35.000,00 42.000.000,00
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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. 35.000,00 122.500.000,00

8
Прекривени коронарни стент за 

збрињавање акутних коронарних 
перфорација и руптура

GOSPER d.o.o. 80.000,00 1.600.000,00

Укупно: 634.377.500,00

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

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Љиљана Марковић

IX. 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).

59020.70/14

19


