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На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12),
Републички фонд за здравствено осигурање објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

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, ће спровести поступак јавне
набавке, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене установе.
Врста предмета јавне набавке: добра
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

•
•

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Јед.
мер
е

КОЛИЧИНА

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

1

БиБ балон катетер ( балон у балону)

ком

12

1,034,400.00

2

Балони за валвулопластику са ниским
притиском пуцања

ком

24

1,488,000.00

3

Балони за ангиопластику са високим притиском
пуцања(atm)

ком

15

930,000.00

33141210 – Балон катетери
Ред. бр. јавне набавке: 404-3-110/14-91

6. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за
отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој
вези са наручиоцем.
Поред наведеног бројни су разлози који иду у прилог и оправдавају примену ове врсте
поступка.
Наиме, Републички фонд је благовремено дана 07.02.2014. године покренуо поступак јавне
набавке Балон катетера за 2014. годину за потребе здравствених установа са којима има закључен
уговор о пружању здравствене заштите.
Овим поступком планирана је набавка материјала који се користи за интервентне
катетеризационе процедуре код деце и адолесцената са урођеним срчаним манама.

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, дана 18.03.2014. године донета је
одлука о обустави поступка за три партије и то: 10. БиБ балон катетер ( балон у балону) ,11. Балони за
валвулопластику са ниским притиском пуцања и 12. Балони за валвулопластику са високим притиском
пуцања(atm), из разлога што су прибављене понуде неодговарајуће и то понуда понуђача EURO
MEDICO ТRADE d.o.o. који је доставио Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије о
упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава , а којима је истекао рок за која су
издата и понуда понуђача APTUS d.o.o који у својој понуди није доставио све тражене доказе о
испуњавању додатних услова за учешће у предметном поступку.
Сходно горе наведеном Комисија за предметну јавну набавку није била у могућности да
директору Републичког фонда предложи доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума, будући
да није био испуњен услов предвиђен чл. 107 ст. 3 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/12).
Дана 26.03.2014. године Републички фонд се обратио Агенцији за лекове и медицинска
средства Србије са молбом за доставом података број 404-663/14 примљеног у Агенцији дана
31.03.2014. године ,а у вези регистрације привредног друштва EURO MEDICO ТRADE d.o.o. који је на
основу искустава здравствених установа које су ранијих година саме спроводиле поступке јавних
набавки предметног материјала једини регистрован за исти.
Како до дана 14.05.2014. године Републички фонд није добио одговор на горе наведени
захтев, истог дана је упутио поново захтев Агенцији за лекове и медицинска средства Србије број 404663/14-2 за доставом тражених података.
Дана 18.07.2014. године Републичком фонду је достављен одговор Агенције за лекове и
медицинска средства Србије у коме се наводи да је захтев привредног друштва EURO MEDICO
ТRADE d.o.o. примљен и сторниран јер није поднет у складу са чланом 182.став 1 Закона о лековима и
медицинским средствима ( Сл.гласник РС , бр.30/10 и 107/12).
С обзиром да се ради о специфичном материјалу за децу и адолесценте са урођеним срчаним
манама, Републички фонд је у циљу изналажења решења за проблем који је из горе наведених
околности настао у снабдевању ЗУ предметним материјалом, дана 25.08.2014. године обратио
потенцијалним понуђачима са молбом за доставу информације да ли су у могућности да испоручите
материјал наведених карактеристика, као и да наведу спецификацију, количине и рок у ком би могли
да испоруче тражени материјал . Допис је прослеђен на адресе следећих привредних друштава:
АUSTROLINE d.o.o., BIMED d.o.o., BIOSTENT d.o.o., SINEKS MEDICAL d.o.o., GOSPER d.o.o., PHOENIX
PHARMA d.o.o., NEOMEDICA d.o.o., VICOR d.o.o., SANOMED d.o.o., APTUS d.o.o., EURO MEDICO
ТRADE d.o.o. и ECO TRADE BG d.o.o.
Од наведених потенцијалних понуђача, једино је привредно друштво APTUS d.o.o. дана
26.08.2014. године доставио обавештење да су у могућности да испоруче Балонe за валвулопластику
са ниским притиском пуцања од представништва фирме Balton у Пољској.
Такође, напомињемо да је дана 01.09.2014. године Републичком фонду достављен допис
Универзитетске дечије клинике и дана 02.09.2014. године допис Института за здравствену заштиту
мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“ са молбом за помоћ у набавци материјала за интервентне
катетеризационе процедуре код деце и адолесцената са урођеним срчаним манама услед
неприбављања ни једне понуде у спроведеним поступцима јавне набавке.
Обзиром да ће, као што је наведено у поменутим дописима Универзитетке дечије болнице и
Института за мајку и дете Србије, набавка предметног материјала омогућити да се излечи један број
деце са урођеним срчаним манама избегавањем класичне хирушке корекције, Републички фонд има
обавезу да обезбеди континуитет у раду јединица педијатријске кардиологије, а нарочито ако се има у
виду чињеница да се ради о животно угроженим болесницима и то деци, са свим последицама које то
носи.
Сходно напред наведеном, Републички фонд је мишљења да има места примени чл. 36. став
1. тачка 3. Закона, одн. да постоји законски основ да се предметно медицинско средство обезбеди у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуде. Позив за подношење понуда
би био упућен како APTUSU d.o.o тако и свим горе поменутим потенцијалним понуђачима.
На основу свега наведеног, Републички фонд се дана 05.09.2014. године захтевом бр. 4041468/14, обратио Управи за јавне набавке за добијање мишљења о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1
тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12).
.
Управа за јавне набавке је дописом број 404-02-3160/14 од 15.09.2014. године дала мишљење
о испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12).
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7. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

AUSTROLINE d.o.o.

Толстојева 20а, Београд

2

ЕURO MEDICO TRADE d.o.o.

Косте Војиновића 2, Београд

3

APTUS d.o.o.

Радомира Марковића 43, Београд

4

SANOMED d.o.o.

Илије Бирчанина 32, Нови Сад

5

ECO TRADE BG d.o.o.

Страхињића Бана 3, Ниш

6

PHOENIX PHARMA D.O.O.

Боре Станковића бр.2, Bеоград

7

BIOSTENT d.o.o.

Добриновићева бр.8, Београд

8

GOSPER d.o.o.

Омладинских бригада 86п, Нови Београд

9

BIMED d.o.o.

Сазонова 3, Београд

10

VICOR d.o.o.

Гоце Делчева 42, Нови Београд

11

BIOMEDICA MP D.O.O.

Цара Душана бр.214, Београд

12

NEOMEDICA D.O.O.

Балканска 2/1, Београд

13

SINEKS MEDICAL d.o.o.

Милентија Поповића бр.5,Београд

62014.74/132
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