РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-56/161.11-2016. године
Јована Мариновића бр.2
Бе о град

ji

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и
68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС"
бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-56/16-17 од
08.11.2016. године, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
УЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПРАТЕЋЕГ СПЕЦИФИЧНОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА УГРАДЊУ ИНТРАОКУЛАРНИХ СОЧИВА
Бр.ЈН 404-1-110/16-57
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Диспозитив одлуке
I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Пратећег специфичног потрошног
материјала за уградњу интраокуларних сочива, број ЈН 404-1-110/16-57 са следећим
понуђачима за доле наведене партије:
за партије 1 и 3 са понуђачем Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр 2, Београд;
за партије 2 и 5 са понуђачем AMICUS SRB d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр 9,
Београд;
за партије 4 и 6 са понуђачем PharmaSvviss d.o.o. ул. Батајнички друм 5а, Београд;
за партију 7 са понуђачем STIGA d.o.o. ул. Болманска бр. 8 Нови Сад;
за партију 8 са понуђачем OPTIPHARM d.o.o. ул. Нушићева бр. 3, Београд.

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.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.
Н 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 Пратећег специфичног потрошног материјала за уградњу интраокуларних
сочива, обликован је у следеће партије:
Број
партије

Предмет набавке

Јед. мере

Количине

Процењена
јед. цена

Процењена
вредност по
партијама

1.

Natrijum hijaluronat koncentracije
1,4%-1,8%

ml

11.020

1.027,00

11.317.540,00

ml

1.285

2.170,00

2.788.450,00

ком

11.445

407,00

4.658.115,00

2.

3.

Kombinacija Natrijum hijaluronata
(од 1,4% -4%) u hondroitin
sulfate ( од 3%-5%) ili Natrijum
hijaluronat koncentracije 3%
Nožić za glavnu inciziju trouglasti
sa laserskim markerom ili od
austenitnog čelika 2(75mm

4.

Nožićza paracentezu 15 stepeni

ком

11.280

295,00

3.327.600,00

5.

Iris retraktori od polypropylena kukice za mehaničku dilataciju
dužice

ком

270

914,00

246.780,00

6.

Balansirani rastvor za oko od
500ml

ком

9.305

420,00

3.908.100,00
3

7.

Samolepljivi oftamološki drape sa
kolekcionom kesicom 50x60cm, ili
veći

ком

12.130

149,36

1.811.736,80

8.

Ekspanzioni ring dijametra 10 mm
ili veći

ком

170

2.685,00

456.450,00

УКУПНО

28.514.771,80

Назив и ознака из општег речника набавке: 33662100 - медицински производи у офталмологији
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-57
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
I!!.

Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 10.10.2016. године, до 11:00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде
следећих понуђача:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум пријема

Сат

1.

STIGA D.O.O.

ул. Болманска бр. 8 Нови Сад

07.10.2016.

10:15

2.

INO-PHARM D.O.O.

ул. Браће Ковач бр. 2, Београд

07.10.2016.

12:44

3.

Phoenix Pharma D.O.O.

ул. Боре Станковића бр 2 Београд

10 10.2016

8:51
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PharmaSwiss d.o.o.

Ул. Батајнички друм 5а Београд

10.10.2016.

9:41

5.

OPTIPHARM D.O.O.

ул. Нушићева бр. 3, Београд

10.10.2016.

10:28

6.

OKTAL PHARMA D.O.O.

10.10.2016.

10:30

7.

AMICUS SRB D.O.O.

10.10.2016.

10:50

ул, Душана Дуде Тимотијевића бр. 9
Београд
ул. Милорада Јовановића бр 9,
Београд

Укупан број поднетих понуда: 7 (седам)
Број понуда по партијама:_________________
Број
партије

Предмет набавке

Број понуда

1.

Natrijum hijaluronat koncentracije
1,4%-1,8%

3

2.

Kombinacija Natrijum hijaluronata (од 1,4% -4%) u hondroitin
sulfate ( од 3%-5%) ili Natrijum hijaluronat koncentracije 3%

2

3.

Nožić za glavnu inciziju trouglasti sa laserskim markerom ili od
austenitnog čelika 2,75mm

4

4.

Nožić za paracentezu 15 stepeni

4

5.

Iris retraktori od polypropylena - kukice za mehaničku dilataciju
dužice

1

б.

Balansirani rastvor za oko od 500ml

4

7.

Samolepljivi oftamološki drape sa kolekcionom kesicom 50x60cm,
ili veći

2

8.

Ekspanzioni ring dijametra 10 mm ili veći

1

4

IV.

Стручна оцена понуда

1. STIGA d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 1
Назив понуђача: STiGAd.o.o.
Понуда број 120-0-16 од 29.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 7

ПАРТ.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

7

Samolepljivi
oftamološki drape sa
kolekcionom kesicom
50x60cm, ili veći

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА
Disposable
sterile
opthalmology
drape single
pouch

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕД.
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОП
АПДВа

ИЗНОС
ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА СА
ПДВ-ом

3TEKS.TURSKA

ком

12.130

147,00

1.783.110,00

20%

356.622,00

2.139.732,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

1.783.110,00
356.622,00.
2.139.732,00

Рок важења понуде је 95 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач је исказао трошкове припремања понуде у износу од 60,00 динара са ПДВ-ом.
Понуђач је доставио Решење о упису понуђача у регистар понуђача број БПН 620/2013 од 16.10.2013. године, који води Агенција за привредне регистре.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је именовани понуђач уписан у регистар
понуђача и да је регистрација активна.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача STIGA d.o.o. за партију 7 прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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2. INO-PHARM d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 2.
Назив понуђача: INO-PHARM d.o.o.
Понуда број 334/16 од 28.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 6

ПАРТ.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

6

Balansirani rastvorza
oko od 500nnl

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА
Polysaline
solution for
oftaimic
use.rastvor
soli za
irigaciju,
sterilni
oftalmologiia

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕД.
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕД.
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

ИЗНОС
ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ом

Paolo Gobbi
Frattini S.r.l.,
Italija

ком

9.305

389,50

3.624.297,50

20%

724.859,50

4.349.157,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

3.624.297,50
724.859,50
4.349.157,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке износи 1 дан од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио Решење о упису понуђача у регистар понуђача број БПН 727/2013 од 21.10.2013. године, који води Агенција за привредне регистре.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је именовани понуђач уписан у регистар
понуђача и да је регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема
евидентираних дана неликвидности за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да именовани понуђач није у поступку
стечаја или ликвидације.
Комисија је констатовала да је у циљу оцене достављене понуде број 334/16 од 28.09.2016. године, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), дана 26.10.2016. године, упутила именованом понуђачу захтев број 404-1-56/16-12 за додатним
објашњењем у вези са достављеним доказима за партију 6 - Балансирани раствор за око од 500ml.
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Увидом у достављену Понуду број 334/16 од 28.09.2016. године, за партију 6 - Балансирани раствор за око од 500ml, комисија наручиоца је утврдила да
је понуђач INO-PHARM D.O.O. понудио медицинско средство - polysa!ine solution for ophthalmic use rastvor soli za irigaciju, sterilni oftalmologija произвођача Paolo
Gobbi Frattini Italija.
■Увидом у достављени каталог произвођача за партију број 6, као и у оверени превод каталога на српски језик, такође је утврђено је да је понуђено
медицинско средство polysaline solution for ophthalmic use.
Увидом у достављено решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије бр. 515-02-03141-14-001 од 11.03.2015. године, утврђено је да је поред
осталих уписано и медицинско средсво polysaline solution for ophthalmic use које je и наведено у обрасцу понуде.
Увидом у достављено Овлашћење носиоца уписа OUATALIA d.o.o. ул. Рељина број 4/3 Београд, у којем се наводи да је исто достављено за јавну набавку
Пратећег специфичног потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива, бр. ЈН 404-1-110/16-57 за партију 6 - балансирани раствор за око од 500ml за
9.305 комада, и у којем се носилац уписа позива на Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије бр. 515-02-03141-14-001 од 11.03.2015. године, унет
је назив медицинског средства Sodium Chloride 0,9% % (раствор за уролошко испирање током и након хируршке интервенције, раствор за испирање вантелесних
система) које није ни предмет набавке ни предмет понуде.
Како су у достављеном решењу Агенције за лекове и медицинска средства Србије бр. 515-02-03141-14-001 од 11.03.2015. године, наведена оба
медицинска средства, односно и polysaline solution for ophthalmic use и Sodium Chloride 0,9% (раствор за уролошко испирање током и након хируршке интервенције,
раствор за испирање вантелесних система), док се у достављеном Овлашћењу носиоца уписа такође помиње и медицинско средство Sodium Chloride 0,9% и
балансирани раствор за око од 500ml за 9.305 комада, комисија наручиоца је затражила од носиоца дозволе OUATALIA d.o.o. да се изјасни на које медицинско
средство се односи достављено овлашћење.
Понуђач INO-PHARM d.o.o. је дана 26.10.2016. године, доставио је додатно објашњење, изјаву носиоца дозволе QUATALIA d.o.o. заведену код наручиоца
под бројем 404-1-56/16-13, којом је носилац дозволе потврдио да се достављено овлашћење односи на медицинско средство- po!ysaline solution for ophthalmic use.
Ha основу наведеног Комисија је утврдила стварну садржину понуде и оценила да је понуда понуђача INOPHARM d.o.o. за партију 6
прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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3. PHOENIX PHARMA d.o.o.
Број под којим je понуда заведена: 3.
Назив понуђача: PHOENIX PHARMA d.o.o.
Понуда број 269/16 од 07.10.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за па зтије: 1, 3, 4 и 6

вискоз
ПАРТ.

1.

3

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Natrijum hijaluronat
koncentracije 1,4%1,8%
Nožić za glavnu
inciziju trouglasti sa
laserskim markerom ili
od austenitnog čelika
2,75mm

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ

Protectalon
1.8%

VSY
Biotechnolo
gy B.v.

Opthalmic
knife MSL27

ИТЕТ ЗА
ПАРТИЈ
Е 1и2 (у
mPas
или csp)

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕД.
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

износ

600.000
mPas

ml

11.020

1.027,00

11.317.540,00

20%

2.263.508,00

13.581.048,00

Mani Inc.

-

ком

11.445

406,99

4.658.000,55

20%

931.600,11

5.589.600,66

ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА CA
ПДВ-ом

4

Nožić za paracentezu
15 stepeni

Opthalmic
knife MST15

Mani Inc.

-

ком

11.280

291,00

3.282.480,00

20%

656.496,00

3.938.976,00

6

Balansirani rastvor za
oko od 500ml

Balanced Salt
Solution BSS

Mohintra
Diana
SIDAPHAR
M GREECE

-

ком

9.305

389,00

3.619.645,00

20%

723.929,00

4.343.574,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

22.877.665,55
4.575.533,11
27.453.198,66

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке износи 10 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио Решење о упису понуђача у регистар понуђача број БПН 1451/2013 од 25.11.2013. године, који води Агенција за привредне регистре.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је именовани понуђач уписан у регистар
понуђача и да је регистрација активна.
Комисија је констатовала да је понуда лонуђача PHOENIX PHARMA d.o.o. за партије 1, 3, 4 и 6 прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
8

4. PHARMASVVISS d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 4.
Назив понуђача: PharmaSvviss d.o.o.
Понуда број 5555 од 27.09.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партије: 1, 3, 4 и 6:
ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПРОИЗВОПАРТ.
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ПОНУЂЕНОГ
ЂАЧ
ДОБРА
Eyefill С.
Natrijum hijaluronat
Cromaviscoelastic
1.
koncentracije 1,4%Pharma
solution for
1,8%
GmbH
intraocular use
Laseredge
Nožić za glavnu
inciziju trouglasti sa
Knives, Туре:
Bausch&Lo
laserskim markerom ili
Microsurgical
3
mb Inc.
Knife, Model:
od austenitnog čelika
E7527
2,75mm
Laseredge
Knives, Туре:
Bausch&Lo
Nožić za paracentezu
4
Microsurgical
mb Inc.
15 stepeni
Knife, Model:
E7515
Balansirani rastvor za
Balance Salt
Vioser S.A.
6
Solution
oko od 500ml

ВИСКОЗИТЕТ
ЗА ПАРТИЈЕ
1и2 (у mPas
или csp)

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕД.
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

ИЗНОС
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

120.000

ml

11.020

650,00

7.163.000,00

20%

1.432.600,00

8.595.600,00

ком

11.445

393,00

4.497.885,00

20%

899.577,00

5.397.462,00

ком

11.280

273,00

3.079.440,00

20%

615.888,00

3.695.328,00

ком

9.305

389,00

3.619.645,00

20%

723.929,00

4.343.574,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

18.359.970,00

ИЗНОС ПДВ-а

3.671.994,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

22.031.964,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке износи 7 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио Решење о упису понуђача у регистар понуђача број БПН 515/2013 од 09.10.2013. године, који води Агенција за привредне регистре.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је именовани понуђач уписан у регистар
понуђача и да је регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема
евидентираних дана неликвидности за тражени период.
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Констатовано је да је у циљу оцене достављене понуде број 5555 од 27.09.2016. године, Комисија наручиоца, у скпаду са чланом 93. став 1. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), дана 28.10.2016. године, упутила захтев број 404-1-56/16-14 за додатним објашњењем у
вези са достављеним доказом - каталогом, за партију 3 - Nožić za glavnu inciziju trouglasti sa laserskim markerom ili od austenitnog čelika 2,75mm.
Увидом у достављени каталог произвођача за партију број 3, комисија наручиоца није могла да утврди да ли понуђено медицинско средство - Laseredge
Knives, Туре: Microsurgical Knife, Model: E7527 произвођача Bausch&Lomb inc поседује ласерски маркер или је од аустенитног челика, па је затражила додатно
објашњење од произвођача Bausch&Lomb Inc. Додатно објашњење произвођача затражено је јер се на насловној односно првој страни каталога наводи да се у
раду са ножићима из каталога примењује ласерски прецизна технологија. Како су у каталогу поред понуђеног ножића са траженим техничким карактеристикама за
партију 3, наведене и друге врсте ножића, комисија наручиоца је затражила додатно објашњење од произвођача Bausch&Lomb !пс да ли и понуђени ножић за
партију 3 поседује ласерски маркер.
Дана 31.10.2016. године, понуђач Pharmasvviss d.o.o. затражио је продужење рока за достављање додатног објашњења од свог произвођача до
04.11.2016. године, са чиме се комисија наручиоца сагласила.
Понуђач Pharmaswiss d.o.o. је дана 04.11.2016. године, обавестио наручиоца да није прибавио тражени доказ односно да није прибавио додатно објашњење од
произвођача да понуђени ножић поседује ласерски маркер, односно да испуњава све тражене техничке карактеристике.
На основу наведеног Комисија је констатовала да је понуда понуђача PharmaSwiss d.o.o. за партнју 3 неодговарајућа у смислу члана 3. став 1
тачка 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) јер се из достављене понуде односно каталога не може утврдити
да се ради о ножићу са траженим техничким карактеристикама, односно да исти поседује ласерски маркер или да је од аустенитог челика 2,75 mm.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача PharmaSwiss d.o.o. за партије 1, 4 и 6 прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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5. OPUPHARM d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 5.
Назив понуђача: OPTIPHARM D.O.O.
Понуда број 26 од 10.10.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 8

ПАРТ.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

8

Ekspanzioni ring
dijametra 10 mm ili
veći

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА
Omni CTR
110 Capsular
Tension Ring
11mm

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕД.
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕД.
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

ИЗНОС
ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА СА
ПДВ-ом

OMNI LENS
PVT.LTD

ком

170

2.685,00

456.450,00

10%

45.645,00

502.095,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

456.450,00

ИЗНОС ПДВ-а

45.645,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

502.095,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке износи 14 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача OPTIPHARM D.O.O. за партију 8 прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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6. OKTAL PHARMA d.o.o.
Број под којим je понуда заведена: 6.
Назив понуђача: OKTAL PHARMA D.O.O.
Понуда број 445/16 од 07.10.2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за лартију: 1, 2, 3 и 4

ПАРТ.

1.

2.

3

4

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Natrijum hijaiuronat
koncentracije 1,4%1,8%
Kombinacija Natrijum
hijaluronata (од 1,4% 4%) u hondroitin
sulfatu ( од 3%-5%) ili
Natrijum hijaluronat
koncentracije 3%
Nožić za glavnu
inciziju trouglasti sa
laserskim markerom ili
od austenitnog čelika
2,75mm
Nožić za paracentezu
15 stepeni

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВО
-ЂАЧ

ВИСКОЗИТЕТ
ЗА ПАРТИЈЕ
1и2 (у mPas
или csp)

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧ
ИНА

ЈЕД.
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

ИЗНОС ПДВа

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

Healon GV 14
mg/ml

AMO
Uppsala
AB

2.500.000

ml

11.020

6.400,00

70.528.000,00

20%

14.105.600,00

84.633.600,00

Healon
EndoCoat,
model: VT585

Abbott
Medical
Optics Inc.

50.000

ml

1.285

5.100,00

6.553.500,00

20%

1.310.700,00

7.864.200,00

Knife, tip: Slit,
model:
962751

SURGISTA
RINC.

ком

11.445

1.250,00

14.306.250,00

20%

2.861.250,00

17.167.500,00

Knife, model:
961501

SURGISTA
RINC.

ком

11.280

580,00

6.542.400,00

20%

1.308.480,00

7.850.880,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а

97.930.150,00

ИЗНОС ПДВ-а

19.586.030,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

117.516.180,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке износи 14 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио Решење о упису понуђача у регистар понуђача број БПН 1271/2015 од 01.04.2015. године, који води Агенција за привредне регистре.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је именовани понуђач уписан у регистар
понуђача и да је регистрација активна.
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Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема
евидентираних дана неликвидности за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да именовани понуђач није у поступку
стечаја или ликвидације.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача OKTAL PHARMA D.O.O. за партију 1 неодговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) јер понуђач није доставио оригинал каталог произвођача АМО Uppsala АВ ŠVEDSKA
који је уписан у достављеном решењу Агенције за лекове и медицинска средства Србије бр. 515-02-02602-13-001 од 13.01.2014. године, већ је доставио
каталог произвођача Abbott Nedical Optics који није уписан као произвођач предметног добра у наведеном решењу. К ом и си ја је констатовала да је
понуда понуђача OKTAL PHARMA D.O.O. за партију 1 и неприхватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), јер иста прелази процењену вредност набавке за наведену партију.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача OKTAL PHARMA D.O.O. за партију 3 неодговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) јер се из достављене понуде односно каталога не може утврдити да се ради о
ножићу са траженим техничким карактеристикама, односно да има ласерски маркер или да је од аустенитог челика 2,75 mm. Комисија је констатовала
да је понуда понуђача OKTAL PHARMA D.O.O. за партију 3 и неприхватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), јер иста прелази процењену вредност набавке за наведену партију.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача OKTAL PHARMA D.O.O. за партије 2 и 4 неприхватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), јер иста прелази процењену вредност набавке за наведене партије.
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7. AMICUS SRB d.o.o.
Број под којим je понуда заведена: 7.
Назив понуђача: AMICUS SRB D.O.O.
Понуда број 1356 од 7.10..2016. године
Понуђач је поднео понуду: самостално

ПАРТ.

2.

3

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Kombinacija Natrijum
hijaluronata (од 1,4% 4%) u hondroitin
sulfatu ( од 3%-5%) ili
Natrijum hijaiuronat
koncentracije 3%
Nožić za glavnu
inciziju trouglasti sa
laserskim markerom ili
od austenitnog čelika
2,75mm

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ

ВИСКОЗИТЕТ
ЗА ПАРТИЈЕ
1и2 (у mPas
или csp)

ЈЕД.
МЕРЕ

коли-

Viscoat
Ophthalmic
Viscosurgical
Device

Alcon
Laboratories
Incorporated

40000 cps

ClearCut Knife

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

износ

ЧИНА

ЈЕД.
ЦЕНА

ml

1.285

2.129,00

2.735.765,00

20%

547.153,00

3.282.918,00

Alcon
Laboratories
Incorporated

ком

11.445

417,00

4.772.565,00

20%

954.513,00

5.727.078,00

ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА CA
ПДВ-ом

4

Nožić za paracentezu
15 stepeni

AOK Alcon
Ophthalmic

Alcon
Laboratories
Incorporated

ком

11.280

325,00

3.666.000,00

20%

733.200,00

4.399.200,00

5

Iris retraktori od
polypropylena - kukice
'
za mehaničku
dilataciju dužice

Flexible Iris
Retractor

Alcon
Laboratories
Incorporated

ком

270

911,00

245.970,00

20%

49.194.00

295.164,00

6

Balansirani rastvor za
oko od 500ml

BSS Sterile
Irrigating
Solution

Alcon
Laboratories
Incorporated

ком

9.305

555,75

5.171.253,75

20%

1.034.250,75

6.205.504,50

7

Samolepijivi
oftamološki drape sa
kolekcionom kesicom
50x60cm, ili veći

VISEO
Surgical
Drape

Alcon
Laboratories
Incorporated

ком

12.130

416,81

5.055.905,30

20%

1.011.181,06

6.067.086,36

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

14

21.647.459,05
4.329.491,81
25.976.950,86

Рок важења понуде је 95 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке износи 15 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио Решење о упису понуђача у регистар понуђача број БПН 2183/2015 од 25.05.2015. године, који води Агенција за привредне регистре.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је именовани понуђач уписан у регистар
понуђача и да је регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема
евидентираних дана неликвидности за тражени период
Комисија је констатовала да је понуда понуђача AMICUS SRB D.O.O. за партије 3, 4, 6 и 7 неприхватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), јер иста прелази процењену вредност набавке за наведене партије.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача AMICUS SRB D.O.O. за партије 2 и 5 прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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V.

Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:
Број под
којим је
понуда
заведена

4

Назив понуђача

PharmaSvviss
d.o.o.

Партија за
коју се
одбија
понуда

3

1

2
6

OKTAL PHARMA
D.O.O.

3

Разлози за одбијање понуде
Понуда је неодговарајућа у
смислу члана 3. став 1 тачка 32)
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) јер се из
достављене понуде односно
каталога не може утврдити да
се ради о ножићу са траженим
техничким карактеристикама,
односно да има ласерски
маркер или да је од аустенитог
челика 2,75 mm.
Понуда је неодговарајућа у
смислу члана 3. став 1 тачка 32)
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15) јер
понуђач није доставио оригинал
каталог произвођача. Понудаје
и неприхватљива у смислу
члана 3. став 1 тачка 33) Закона
о јавним набавкама („Службени
гласник РС" број 124/12, 14/15 и
68/15), јер иста прелази
процењену вредност набавке за
партију 1.
Понуда је неприхватљива у
смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15), јер иста
прелази процењену вредност
набавке за партију 2.
Понуда је неодговарајућа у
смислу члана 3. став 1 тачка 32)
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) јер се из
достављене понуде односно
каталога не може утврдити да
се ради о ножићу са траженим
техничким карактеристикама,
односно да има ласерски
маркер или да је од аустенитог
челика 2,75 mm. Понуда је и
неприхватљива у смислу члана
3. став 1 тачка 33) Закона о
јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15), јер иста прелази
процењену вредност набавке за
партију 3.

Процењена
вредност без
ПДВ-а

Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)

4.658.115,00

4.497.885,00

11.317.540,00

70.528.000,00

2.788.450,00

6.553.500,00

4.658.115,00

14.306.250,00
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4

3

4
AMICUS SRB
D.O.O.

7

6

7

VI.

Понуда je неприхватљива у
смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15), јер иста
прелази процењену вредност
набавке за партију 4.
Понуда је неприхватљива у
смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15), јер иста
прелази процењену вредност
набавке за партију 3.
Понуда је неприхватљива у
смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15), јер иста
прелази процењену вредност
набавке за партију 4.
Понуда је неприхватљива у
смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15), јер иста
прелази процењену вредност
набавке за партију 6.
Понуда је неприхватљива у
смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15), јер иста
прелази процењену вредност
набавке за партију 7.

3.327.600,00

6.542.400,00

4.658.115,00

4.772.565,00

3.327.600,00

3.666.000,00

3.908.100,00

5.171.253,75

1.811.736,80

5.055.905,30

Критеријум за доделу уговора и рангирање

•
Критеријум за доделу уговора за партије 1 и 2 је економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање најповољније понуде за партије 1 и 2, комисија је обавила применом
следећих елемената критеријума:
1.Цена - највише 50 пондера
2.Квалитет - највише 50 пондера (вискозитет)
Партија 1- Natrijum hijaluronat koncentracije 1,4%-1,8%;
КРИТЕРИЈУМ

Phoenix Pharma d.o.o.

Pharmasvviss d.o.o.

31,65

50

50

10

81,65

60

1. Цена без ПДВ-а
2. Квалитет
УКУПНО ПОНДЕРА:

Партија 2- Kombinacija Natrijum hijaluronata (од 1,4% -4%) u hondroitin sulfate ( од 3%-5%) ili
Natrijum hijaiuronat koncentracije 3%:
____________________________________________________
КРИТЕРИЈУМ

AMICUS d.o.o.

1. Цена без ПДВ-а

50

2. Квалитет

50

УКУПНО ПОНДЕРА:

100
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•

Критеријум за доделу уговора за партије 3, 4, 5, 6, 7 и 8 је најнижа понуђена цена.

Ранглиста понуђача применом критеријума економски најповољније понуде за партије 1
и 2.
Ранг листа за партију 1 - Natrijum hijaluronat koncentracije 1,4%-1,8%;

Ред.бр,

1.
2.

Назив понуђача

Понуђена
јед. цена без
ПДВ-а

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

Вискозитет
(cps или mPas)

Укупно
пондера

1.027,00

11.317.540,00

600.000

81,65

650,00

7.163 000,00

120.000

60

PHOENIX
PHARMA D.O.O.
PharmaSwiss
d.o.o.

Ранг листа за партију за партију 2 - Kombinacija Natrijum hijaluronata (од 1,4% -4%)
sulfate ( од 3%-5%) ili Natrijum hijaluronat koncentracije 3%:

u hondroitin

Ред.бр.

Назив понуђача

Понуђена
јед. цена без
ПДВ-а

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

Вискозитет
(cps или mPas)

Укупно
пондера

1.

AMICUS SRB
D.O.O.

2.129,00

2.735.765,00

40.000 cps

100

Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена за партије 3, 4, 5, 6, 7
и 8:
Ранг листа за партију 3 - Nožić za giavnu inciziju trouglasti sa laserskim markerom ili od austenitnog
čelika 2,75mm:
Ред.бр.

Понуђач

Понуђена јед. цена
без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

1.

PHOENIX PHARMA D.O.O.

406,99

4.658.000,55

Ранг листа за партију 4 - Nožić za paracentezu 15 stepeni:
Ред.бр.

Понуђач

Понуђена јед. цена
без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

1.

PHARMASVVISS D.O.O.

273,00

3.079.440,00

2.

PHOENIX PHARMA D.O.O.

291,00

3.282.480,00

Ранг листа за партију 5 - Iris retraktori od polypropylena

kukice za mehaničku dilataciju dužice:

Ред.бр.

Понуђач

Понуђена јед. цена
без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

1.

AMICUS SRB D.O.O.

911,00

245.970,00

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а
3.619.645,00

Ранг листа за партију 6 - Balansirani rastvor za oko od 500ml:
Ред.бр.

Понуђач

1.

PHARMASVVISS D.O.O.

Понуђена јед. цена
без ПДВ-а
389,00

2.

PHOENIX PHARMA D.O.O.

389,00

3.619.645,00

3.

INO-PHARM D.O.O.

389,50

3.624.297,50
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Приликом рангирања понуда за партију 6 - Balansirani rastvor za oko od 500m наручилац je
применио
Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и прворангирао понуђача PharmaSvviss d.o.o.
који је понудио краћи рок испоруке (7 дана) понуђеног добра од другорангираног понуђача
Phoenix Pharma d.o.o. (10 дана).
Ранг листа за партију 7 - Samolepljivi oftamološki drape sa kolekcionom kesicom 50x60cm, ili veći:
Ред.бр.

Понуђач

Понуђена јед. цена
без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

1.

STIGA D.O.O.

147,00

1.783.110,00

Ранг листа за партију 8 - Ekspanzioni ring dijametra 10 mm ili veći:
Ред.бр.

Понуђач

Понуђенајед. цена
без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

1.

OPTIPHARM D.O.O.

2.685,00

456.450,00

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног, печатом овереног и потписаног
обрасца изјаве понуђача дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о
испуњености услова (обрасци бр. 9 и 10 у конкурсној документацији), у складу са чланом 77.
став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац је у обавези да пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа, у складу са чланом 79. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
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 понуђача није било захтевано достављање доказа, у
складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15).
VII Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је
да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Пратећег специфичног
потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива, број ЈН 404-1-110/16-57, додели
следећим понуђачима, по партијама:
Број
партије
1.

2.

3.

Предмет набавке
Natrijum hijaluronat koncentracije
1,4%-1,8%
Kombinacija Natrijum hijaluronata (од
1,4% -4%) u hondroitin sulfate ( од 3%5%) ili Natrijum hijaluronat koncentracije
3%
Nožić za glavnu inciziju trouglasti sa
laserskim markerom ili od austenitnog
čelika 2,75mm

Назив понуђача

Понуђена
јед. цена

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

Phoenix Pharma d.o.o.

1.027,00.

11.317.540,00.

AMICUS SRB d.o.o.

2.129,00

2.735.765,00

Phoenix Pharma d.o.o.

406,99

4.658.000,55.

4.

Nožić za paracentezu 15 stepeni

PharmaSwiss d.o.o.

273,00

3.079.440,00

5.

Iris retraktori od polypropylena - kukice za
mehaničku dilataciju dužice

AMICUSSRB d.o.o.

911,00

245.970,00

6.

Balansirani rastvor za oko od 500ml

PharmaSwiss d.o.o.

389,00

3.619.645,00
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7.

Samolepljivi oftamološki drape sa
kolekcionom kesicom 50x60cm, ili veći

STIGA d.o.o.

8.

Ekspanzioni ring dijametra 10 mm ili veći

OPTIPHARM d.o.o.

||

147,00

1.783.110,00

2.685,00

456.450,00

Горе наведени понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси одлуку као
у диспозитиву.

w

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Верица Лазић

VIII. 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).

57016.87/120

