РЕПУБЛИЧКИ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 број: 404-1-69/15-18
16.11.2015. године
Јована Мариновића 2
Београд

На основу члана 108. и члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање
("Службени гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015) и Извештаја о
стручној оцени понуда бр. 404-1-69/15-17 од 13.11.2015. године, Директор Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ГРАФТОВА, ЕНДОВАСКУЛАРНИХ ГРАФТОВА И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
(ПОНОВЉЕНО ЗА 3 ПАРТИЈЕ)
РЕД. БР. ЈН: 404-1-110/15-82
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Диспозитив одлуке
I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег
потрошног материјала (поновљено за 3 партије), број ЈН 404-1-110/15-82 са следећим понуђачима, за
партије 2 и 3:
Партија

Предмет набавке

Назив понуђача

Седиште понуђача

2

PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм
Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи
од 220мм, са доступне четири различите дужине

Intrex d.o.o.

Нови Сад, Далматинска 17

Dijamed d.o.o.

Нови Београд, Булевар
Зорана Ђинђића 105/19

3

II Обуставља се отворени поступак јавне набавке графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег
потрошног материјала (поновљено за 3 партије), број ЈН 404-1-110/15-82 , за партију 1:
Број партије

Назив партије

количина

1

Конусни PTFE графт споља ојачан са ‘’прстеновима’’ или
‘’спиралом’’ промера 7- 5 мм или 7-4 мм

31
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.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.
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II Подаци о јавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
Предметна јавна набавка је обликована у 3 партије:
партија

1.
2.
3.

назив мед.средства:
Конусни PTFE графт споља ојачан са
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 7- 5
мм или 7-4 мм
PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм
Ендоваскуларни графтови за грудну аорту
дужи од 220мм, са доступне четири
различите дужине

количина

Јединица
мере

процењена
вредност

31

комад

1.184.200,00

63

комад

1.574.370,00

2

комад

2.400.000,00

Укупно

5.158.570,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за сваку
партију
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-82
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
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III Основни подаци о понуђачима
Укупан број поднетих понуда: 3
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум пријема

Сат

1

Dijamed d.o.o.

Нови Београд, Булевар Зорана
Ђинђића 105/19

21.10.2015.

10,08

2

Intrex d.o.o.

Нови Сад, Далматинска 17

21.10.2015.

13,30

3

Biostent d.o.o.

Београд, Чеде Миндеровић 4

22.10.2015.

09,55

Број понуда по партијама:

Партија

Предмет набавке

Број
понуда

1

Конусни PTFE графт споља ојачан са ‘’прстеновима’’ или
‘’спиралом’’ промера 7- 5 мм или 7-4 мм

2

2

PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм

2

3

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са
доступне четири различите дужине

2
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Понуђач
„Intrex“ d.o.o.,
и „Biostent“ d.o.o.
„Intrex“ d.o.o.,
и „Biostent“ d.o.o
„Dijamed“ d.o.o.,
и „Biostent“ d.o.o.

IV Стручна оцена понуда
1) DIJAMED d.o.o.
Назив понуђача: Dijamed d.o.o. из Београда
Понуда број 312 од 06.10.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 3
IПАРТИЈА

II - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

III ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

IV - КАТАЛОШКИ
БРОЈ ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

VПРОИЗВОЂАЧ

VI ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VII КОЛИЧИНА

VIII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

2

1.200.000,00

IX - УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

X - СТОПА
ПДВ-a

XI - ИЗНОС
ПДВ-а

XII - УКУПНА
ЦЕНА СА ПДВом

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са доступне четири различите дужине

Тело стент графта

3.

Relay
Plus
Thoracic
Stent-Graft
with
Transport
Delivery
System

28M3xxxxxxxxx90S

Балон катетер

Bolton
Medical

комад

2.400.000,00

10%

240.000,00

2.640.000,00

240.000,00

2.640.000,00

комад

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ

2.400.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

ИЗНОС ПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

Рок важења понуде је 95 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке је 72 сата од пријема писменог захтева Купца.
Понуђач ниje исказао трошкове припреме понуде.
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2.400.000,00

240.000,00

2.640.000,00

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, a што је увидом на интерент страници горенаведене Агенције
проверено и констатовано је да понуђач има активан статус.
Комисија је констатовала да понуђено добро испуњава услове у погледу техничке спецификације.
Комисија је констатовала да је понуђена цена једнака процењеној вредности за партију 3.
Сходно напред наведеном, Комисија је констатовала да је достављена понуда за партију 3 прихватљива у смислу чл. 3 ст.1 тач. 33) Закона.
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2) INTREX d.o.o.
Назив понуђача: Intrex d.o.o. из Новог Сада
Понуда број Т-88/2015 од 20.10.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партије: 1 и 2
IПАРТИЈА

II - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

III ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

1.

Конусни PTFE графт
споља ојачан са
‘’прстеновима’’ или
‘’спиралом’’ промера 7- 5
мм или 7-4мм

Maxiflo,
konusni
ojačani PTFE
graft

2.

PTFE графт за
хемодијализу промера 5
и 6 мм

Maxiflo, PTFE
graft za
hemodijalizu

IV - КАТАЛОШКИ
БРОЈ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

VПРОИЗВОЂАЧ

VI ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VII КОЛИЧИНА

W50ST0407CR

Vascutek
Ltd, a
Terumo
Company,
Škotska

комад

31

38.200,00

S4005, S4006

Vascutek
Ltd, a
Terumo
Company,
Škotska

комад

63

24.990,00

VIII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

IX - УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

1.184.200,00

1.574.370,00

X - СТОПА
ПДВ-a

10%

10%

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

ИЗНОС ПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

XI - ИЗНОС
ПДВ-а

XII - УКУПНА
ЦЕНА СА ПДВом

118.420,00

1.302.620,00

157.437,00

1.731.807,00

2.758.570,00

275.857,00

3.034.427,00

Рок важења понуде је 95 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке је 48 сати од пријема писменог захтева Купца.
Понуђач јe исказао трошкове припреме понуде у износу од 50,00 динара.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, a што је увидом на интерент страници горенаведене Агенције
проверено и констатовано је да понуђач има активан статус.
Комисија је приликом стручне оцене понуде констатовала да је понуђач у самом обрасцу понуде, као рок испоруке навео рок од 48 сати од пријема писменог
захтева Купца, док је у моделу оквирног споразума и уговора, као рок испоруке навео рок од 24 часа, услед чега се Комисија обратила горенаведеном понуђачу дана
29.10.2015. године са захтевом за додатним објашњењем бр. 404-1-69/15-12 од 28.10.2015. године. Као крајњи рок за поступање по достављеном захтеву Комисија
је навела - 02.11.2015. године до 10,00 часова. Понуђач је истог дана, односно 29.октобра текуће године доставио изјаву бр. 776/2015 од 29.10.2015. године, у којој
је навео да се ради о ''штампарској грешци при попуњавању образаца из конкурсне докуметације'' и да је исправан онај рок који је наведен у Прилогу 3 – Образац
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4.2. – Понуда за јавну набавку графтова, ендоваскулрних графтова и пратећег потрошног материјала (поновљено за 3 партије) који у себи садржи структуру цене са
упутством како да се попуни, односно да је рок испоруке 48 сати од пријема писменог захтева Купца.
Комисија је достављену изјаву ценила као валидну.
Партија 1
Увидом у достављени извод из каталога Комисија је констатовала да понуђени графт ''Maxiflo, konusni ojačani PTFE graft'' (каталошког броја W50ST0407CR)
има дужину 50, а не 60 цм, као што је захтевано конкурсном документацијом у Прилогу 2 – Техничка спецификација/списак партија.
Комисија је констатовала да је понуђена цена једнака процењеној вредности за партију 1.
Сходно напред наведеном, Комисија је констатовала да достављена понуда за партију 1 није одговарајућа у смислу чл. 3 ст.1 тач. 32) Закона.
Партија 2
Комисија је констатовала да понуђено добро испуњава услове у погледу техничке спецификације.
Комисија је констатовала да је понуђена цена једнака процењеној вредности за партију 2.
Сходно напред наведеном, Комисија је констатовала да је достављена понуда за партију 2 прихватљива у смислу чл. 3 ст.1 тач. 33) Закона.
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3) BIOSTENT d.o.o.
Назив понуђача: Biostent d.o.o. из Београда
Понуда број 72/2015/82 од 21.10.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партије: 1, 2 и 3

II - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

III ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

IV КАТАЛОШКИ
БРОЈ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

VПРОИЗВОЂАЧ

VI ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VII КОЛИЧИНА

VIII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

1.

Конусни PTFE графт
споља ојачан са
‘’прстеновима’’ или
‘’спиралом’’ промера 7- 5
мм или 7-4мм

LifeSpan ePTFE
Vascular Graft Vaskularni graft

GT74080C70

LeMaitre
Vascular, SAD

комад

31

72.000,00

2.

PTFE графт за
хемодијализу промера 5
и 6 мм

LifeSpan ePTFE
Vascular Graft Vaskularni graft

R0x050

LeMaitre
Vascular, SAD

комад

63

39.900,00

IПАРТИЈА

IX - УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

2.232.000,00

2.513.700,00

X - СТОПА
ПДВ-a

10%

10%

XI - ИЗНОС
ПДВ-а

XII - УКУПНА
ЦЕНА СА ПДВом

223.200,00

2.455.200,00

251.370,00

2.765.070,00

179.948,00

1.979.428,00

2.000,00

22.000,00

181.948,00

2.001.428,00

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са доступне четири различите дужине

Тело стент графта

Zenith TX2 TAA
Endovascular
Graft with
Proform - Stent
graft sistem

ZTEG-2P-xxyyy-PF

Cook Medical,
SAD

комад

2

899.740,00

CODA-2-x.0-351xx-xx

Cook Medical,
SAD

комад

2

10.000,00

1.799.480,00

10%

3.
Балон катетер

Coda Ballon
Catheter - Balon
kateter

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ

20.000,00

10%

1.819.480,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
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6.565.180,00

ИЗНОС ПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

656.518,00
7.221.698,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке је 24 сата од пријема писменог захтева Купца.
Понуђач ниje исказао трошкове припреме понуде.
Комисија је приликом стручне оцене понуде констатовала да је понуђач доставио Изјаву бр. 425/2015 од 22.10.2015. године, потписану од стране Огњена
Прице, а где је наведено да ће понуђена медицинска средстава бити стерилно упакована са роком трајања од најмање 12 месеци од укупног произвођачког рока,
док је у делу III конкурсне докуметације – Техничка спецфикација, под тачком 11, тражено да понуђена добра имају рок трајања од најмање 12 месеци од дана
испоруке, услед чега се Комисија дана 29.10.2015. године, применом члана 93 ст. 1 Закона, обратила понуђачу са захтевом за додатним објашњењем бр. 404-169/15-13 од 28.10.2015. године. Као крајњи рок за поступање по достављеном захтеву Комисија је навела - 02.11.2015. године до 10,00 часова.
Понуђач је истог дана, односно 29.октобра текуће године доставио изјаву, у којој је навео да ће понуђена добра имати рок трајања од 12 месеци од дана
испоруке.
Даље, комисија је констатовала да је понуђач као средствао обезбеђења за озбиљност понуде, између осталога, доставио и менично овлашћење, али у
истом није навео износ до којег се приложена меница АБ 3915210 може реализовати. Будући да је у достављеном обрасцу понуде наведена укупна вредност исте, а
која износи 6.565.180,00 динара без урачунате стопе ПДВ-а, а да је у конкурсној докуменатцији у делу IV – Упутство понуђача, под тачком 6 – Обезбеђење за
озбиљност понуде наведено да се средство обезбеђења за озбиљност понуде доставља у висини од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а), Комисија је као
прихватљиво ценила достављено менично овлашћење и констатује да 131.303,60 динара представља 2% од укупне вредности понуде. Поводом изнетог Комисија се
није обраћала понуђачу, у смислу чл. 93 ст. 1 Закона, из разлога што је понуђач самим достављањем понуде прихватио све услове из конкурсне документације, а и
од пресудног значаја је имала и чињеница да је достављено средство обезбеђења наплативо, што је уједно и сврха његовог навођења у конкурсној докуметацији.
Партија 1 и 2
Приликом стручне оцене понуде, Комисија у достављеном каталогу произвођача LeMaitre из САД није успела да за понуђени графт за партију 1 - ''LifeSpan
ePTFE Vascular Graft - Vaskularni graft'' ( каталошког броја GT74080C70) и партију 2 - ''LifeSpan ePTFE Vascular Graft - Vaskularni graft'' ( каталошког броја R0x050),
уочи све техничке карактеристике наведене у Прилогу 2 конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија, услед чега се дана 29.10.2015. године,
применом члана 93 ст. 1 Закона, обратила понуђачу са захтевом за додатним објашњењем бр. 404-1-69/15-13 од 28. 10.2015. године како би се исти изјаснио у ком
делу понуде се доленаведене карактеритике могу наћи:
- да су стерилни и апирогени у оригиналном паковању
- да су постимплантационо апсолутно непропустљиви за крв;
- да показују минималну стопу годишње дилатације.
Наведене карактеристике нису уочене ни у приложеном каталогу произвођача, достављеним клиничким студијама, а понуђач није ни приложио изјаву
произвођача тражену као додатни документ у ситуацији да тражене карактеристике понуђног добра нису наведене у приложеном каталогу/изводу из каталога (тачка
8 у делу III конкурсне документације – Техничка спецификација). Као крајњи рок за поступање по достављеном захтеву Комисија је навела - 02.11.2015. године до
10,00 часова.
Понуђач је дана 29.10.2015. године доставио изјаву, у којој је под тачком 2 навео следеће '' Предметну изјаву произвођача чије смо производе понудили за
партије бр. 1 и 2 смо доставили уз оригиналну документацију првобитно спроведене јн 404-1-110/15-40, па Вас молимо да уважите исту при оцени понуда''.
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Комисија је констатовала да понуђач у оквиру своје понуде за јавну набавку бр. 404-1-110/15-40 није доставио предметну изјаву на коју се позива, већ је исту
доставио након обраћања Комисије у циљу добијања изјашњења где се тражене карактеристике понуђеног графта могу, у достављеној понуди, наћи. Предметну
изјаву произвођача понуђач је накнадно доставио, али иста није била прихваћена од стране Комисије у поступку јавне набавке бр. 404-1-110/15-40, будући да би
прихватање накнадно достављене изјаве произвођача понуду понуђача Biostent d.o.o. учинило одговарајућом, а што је у супротности са чл. 93 ст. 3 Закона.
Комисија је констатовала да је вредност понуде за партију 1 за око 88% већа од процењене вредности за наведену партију.
Комисија је констатовала да је вредност понуде за партију 2 за око 60% већа од процењене вредности за наведену партију.
Сходно напред наведеном, Комисија је констатовала да достављена понуда за партије 1 и 2 није прихватљива у смислу чл. 3 ст.1 тач. 33) Закона.
Партија 3
Приликом стручне оцене понуде, Комисија је констатовала да понуђени стент графт '' Zenith TX2 TAA Endovascular Graft with Proform - Stent graft sistem '' (
каталошког броја ZTEG-2P-xx-yyy-PF) не испуњава услове у погледу техничке спецификације из разлога што је материјал стент графта од нерђајућег челика (стр. 3
Упутства за употребу), а не нитинола (као што је наведено у прилогу 2 конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија). Дужина покривеног тела
стент графта није већа од 220 мм (стр. 3 Упутства за употребу), а као што је наведено у прилогу 2 конкурсне документације - Техничка спецификација/списак
партија. Даље, понуђени стент графт нема шест радиопакних маркера – два на проксималном, два на дисталном крају ендоваскуларног графта и два радиопакна
маркера која обележавају спирални подупирач, а што је такође наведено у напред наведеном прилогу 2 конкурсне документације –. Наиме, понуђени стент графт
има само проксималне и дисталне маркере, док нема два радиопакна маркера која обележавају спирални подупирач, као ни сам подупирач.
Комисија је констатовала да је вредност понуде за партију 3 за око 25% мања од процењене вредности за наведену партију.
Сходно напред наведеном, Комисија је констатовала да достављена понуда за партију 3 није одговарајућа у смислу чл. 3 ст.1 тач. 32) Закона.
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V Одбијене понуде
Број под
којим је
понуда
заведена
2.

3.

Назив
понуђача
Intrex d.o.o.
из Новог
Сада
Biostent
d.o.o. из
Београда

Партија
за коју се
одбија
понуда
1
1
2
3

Разлози за одбијање понуде
Разлози за одбијање понуде су наведени у
Одељку IV, тачка 2 овe Одлуке
Разлози за одбијање понуде су наведени у
Одељку IV, тачка 3 овe Одлуке
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Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)
1.184.200,00
2.232.000,00
2.513.700,00
1.819.480,00

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача:
За партију 2
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Понуђач

Процењена
вредност

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

1

PTFE графт за хемодијализу
промера 5 и 6 мм

Intrex d.o.o. из
Новог Сада

1.574.370,00

1.574.370,00

За партију 3
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Понуђач

Процењена
вредност

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

1

Ендоваскуларни графтови за
грудну аорту дужи од 220мм, са
доступне четири различите
дужине

Dijamed d.o.o. из
Београда

2.400.000,00

2.400.000,00

Горе наведени понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
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VII Разлог за обуставу поступка јавне набавке за партију 1:
Поступак јавне набавке за партију 1 се обуставља из разлога што Комисија није била у
могућности да директору Републичког фонда за здравствено осигурање предложи Одлуку о
закључењу оквирног споразума, будући да није било места примени чл. 107 ст. 3 Закона, из разлога
што Наручилац у предметној ствари није прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
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VIII Трошкови припремања понуде
Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво
понуђачи и исти не могу тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Разлози обустављања поступка јавне набавке за партију 1 нису на страни Наручиоца.
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IX Предлог комисије
Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке, после стручне оцене
понуда, предлажила је директору Републичког фонда следеће :
1. Да се за партију 1 донесе Одлука о обустави поступка предметне јавне, будући да
нема места примени чл. 107 ст. 3 Закона, из разлога што наручилац није прибавио
најмање једну прихватљиву понуду за напред наведену понуду.
2. Да се за партије 2 и 3 донесе Одлука о закључењу оквирног споразума са
понуђачима, наведеним у Одељку VI ове Одлуке.

Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси Одлуку
као у диспозитиву.

X ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ ( 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).
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