
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-61/16-^/- 

U  .01.2017. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

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. 404-1-61/16-35 од 28.12.2016. године, Директор Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ 

за партију 22 - Биолошки patch од екстрацелуларног матрикса
Бр.ЈН 404-1-110/16-61
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку уградног материјала у 
кардиохирургији, број 404-1-110/16-61, за партију 22 - Биолошки patch од
екстрацелуларног матрикса, са понуђачем МАС S MEDICAL SEE D.0.0 из Вршца, ул. 
Моравска 3.

Претходна констатација

За јавну набавку Уградног материјала у кардиохирургији, број 404-1-110/16-61, 
спроводи се отворени поступак на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), а по Позиву за подношење понуде бр. 404-1-61/16-16 
од 01.12.2016. године, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца дана 01.12.2016. године.

Дана 21.12.2016. године одржан је поступак отварања понуда у предметној јавној 
набавци.

Дана 28.12.2016. године, након отварања понуда, комисија за предметну јавну набавку 
спровела је поступак стручне оцене понуда о чему је сачињен извештај о стручној оцени 
понуда бр. 404-1-61/16-35.

Дана 04.01.2017. године донета је Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 и 25 и о обустави поступка 
за партију 24.

За партију 22 - Биолошки patch од екстрацелуларног матрикса, поступајући у складу са 
чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15), наручилац се дана 28.12.2016. године обратио понуђачу Мас S Medical SEE d.o.o. 
захтевом да достави доказе о испуњености обавезних услова.

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 ће појединачне уговоре о јавној набавци 
закључивати здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.

П. Подаци о јавној набавци за партију 22

1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност 

набавке:
Предмет јавне набавке уградног материјала у кардиохи рургији за партију 22 је:

Партија Назив партије Јединица
мере Количина

Процењена
јединична

цена
Процењена
вредност

22 Биолошки patch од екстрацелуларног матрикса

ставка 1 Биолошки patch од екстрацелуларног 
матрикса, димензија 4x7 cm комад 10 158.720,00 1.587.200,00

ставка 2 Биолошки patch од екстрацелуларног 
матрикса, димензија 7x10 cm комад 2 187.240,00 374.480,00

ставка 3 Биолошки patch од екстрацелуларног 
матрикса, димензија 7x15 cm комад 10 207.400,00 2.074.000,00

Укупна процењена вредност за партију 22: 4.035.680,00
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Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-61
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
5. Процењена вредност јавне набавке за партију 22 без урачунатог ПДВ-а: 4.035.680,00 

динара

III. Основни подаци о понуђачима за партију 22

Благовремено, тј. додана 21.12.2016. године, до 11:00 часова, Наручиоцује за партију 22 
пристигла понуда, следећег понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Датум пријема

1 Мас S Medical SEE d.o.o. Ул. Моравска бр. 3, Вршац 21.12.2016. 09:20
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IV. Стручна оцена понуда за партију 22

1. МАС s MEDICAL SEE D.O.O.

Број под којим је понуда заведена: 404-1-61/16-24 
Редни број понуде: 3
Назив понуђача: Мас S Medical SEE d.o.o.
Понуда број 09/2016 од 19.12.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

I -
Парт-

ија
II - Предмет набавке

III - Заштићени 
назив понуђеног 

добра и каталошки 
број

IV-
Произвођач

V -
Јединица

мере

V I-
Количин

а

VII - 
Јединична 

цена

V III- 
Укупна цена без 

ПДВ-а

IX-
Стопа
ПДВ-а

X -
Износ ПДВ-а

XI -  
Укупна цена ca 

ПДВ-ом

22

Биолошки patch од екстрацелуларног матрикса
Ставка 1 - Биолошки patch 

од екстрацелуларног 
матрикса, димензија 4x7 

cm

CorMatrix ЕСМ for 
Cardiac Tissue 

Repair, 
CMCV-004-401

CorMatrix
Cardiovascular

Inc.
комад 10 158.720,00 1.587.200,00 din. 10% 158.720,00 din. 1.745.920,00 din.

Ставка 2 - Биолошки patch 
од екстрацелуларног 

матрикса, димензија 7x10 
cm

CorMatrix ECM for 
Pericardial Closure, 

CMCV-003-401

CorMatrix
Cardiovascular

Inc.
комад 2 187.240,00 374.480,00 din. 10% 37.448,00 din. 411.928,00 din.

Ставка 3 - Биолошки patch 
од екстрацелуларног 

матрикса, димензија 7x15 
cm

CorMatrix ECM for 
Pericardial Closure, 

CMCV-003-402

CorMatrix
Cardiovascular

Inc.
комад 10 207.400,00 2.074.000,00 din. 10% 207.400,00 din. 2.281.400,00 din.

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 22 4.035.680,00 din. 403.568,00 din. 4.439.248,00 din.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 4.035.680,00 din.

ИЗНОС ПДВ-а 403.568,00 din.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 4.439.248,00 din.

Рок испоруке износи 72 сата од пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач није исказао укупне трошкове припремања понуде.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да именовани понуђач није 

уписан у регистар понуђача.
Понуђач је доставио потврду о броју дана неликвидности, издату од стране НБС.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да именовани понуђач није у 

поступку стечаја или ликвидације.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Мас S Medical SEE 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).
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V. Одбијене понуде за партију 22

У поступку јавне набавке за партију 22 није било одбијених понуда.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање за партију 22

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача за партију 22 применом критеријума најнижа понуђена цена:

За партију 22

Партија ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Понуђач Понуђена 
јединична цена

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

22 Биолошки patch од екстрацелуларног матрикса

ставка 1
Биолошки patch од 

екстрацелуларног матрикса, 
димензија 4x7 cm

Мас S Medical SEE 
d.o.o.

158.720,00 1.587.200,00

ставка 2
Биолошки patch од 

екстрацелуларног матрикса, 
димензија 7x10 cm

187.240,00 374.480,00

ставка 3
Биолошки patch од 

екстрацелуларног матрикса, 
димензија 7x15 cm

207.400,00 2.074.000,00

Укупно за партију 22: 4.035.680,00

Напомена:
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).

Понуђач Мас S Medical SEE d.o.o. je у својој понуди доставио попуњен и печатиран 
образац 9. и 10., као што је и захтевано конкурсном документацијом. Како наведени понуђач 
није уписан у регистар понуђача који води АПР, наручилац се понуђачу Мас S Medical SEE 
d.o.o. обратио захтевом да достави следећу документацију:

1. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала;

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;
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4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу извор.

Понуђач Мас S Medical SEE d.o.o. je дана 09.01.2017. године доставио копије свих 
тражених доказа.

VII. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке је предложила да се Одлука о 
закључењу оквирног споразума за јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији, број 
404-1-110/16-61, за партију 22 - Биолошки patch од екстрацелуларног матрикса, након доставе 
тражених доказа, додели следећем понуђачу:

Партија Назив партије
I Понуђена 

Назив понуђача јединична 
I цена

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

22 Биолошки patch од екстрацелуларног матрикса

ставка 1
Биолошки patch од 

екстрацелуларног матрикса, 
димензија 4x7 cm

Мас S Medical SEE 
d,o.o.

158.720,00 1.587.200,00

ставка 2
Биолошки patch од 

екстрацелуларног матрикса, 
димензија 7x10 cm

187.240,00 374.480,00

ставка 3
Биолошки patch од 

екстрацелуларног матрикса, 
димензија 7x15 cm

207.400,00 2.074.000,00

Укупно за партију 22; 4.035.680,00

Изабрани понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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

В.Д. ДИР

ж л  ица Лазић

т т т  fe0*
ш ш- ЧгШ// ,9  'чи&Ј 3 ‘^Ј/

Ј '  ЗЧГЈбКи 
А I

Vlll.ynyTCTBO 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).
57017.28/2
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