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5 Д 2019. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени 
гласник PC" бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), в.д. директора Републичког фонда за здравствено 
осигурање доноси

ИСПРАВКУ ОДЛУКЕ 
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

УЈАВНОЈНАБАВЦИ

КОРОНАРНИ СТЕНТОВИ ЗА 2019. ГОДИНУ 
бр.ЈН 404-1-110/19-5

У Одлуци в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање о закључењу оквирног 
споразума и обустави поступка број 404-1-5/19-47 од 27.5.2019. године, врши се исправка понуђене укупне 
цене без ПДВ-а понуђача Medtronic Srbija d.o.o за партију 7 и то у делу I. Диспозитива одлуке, у делу IV. 
Стручна оцена понуда, уделу VI. Критеријума за доделу уговора и рангирање и у делу IX. Предлог комисије 
и исправка укупне понуђене цене без ПДВ-а и то у делу I. Диспозитива одлуке и уделу IX. Предлог комисије.

О б р а з л о ж е њ е

В.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање је дана 27.5.2019. године донео 
Одлуку број 404-1-5/19-47 о закључењу оквирног споразума и обустави поступка јавне набавке Коронарни 
стентови за 2019. годину, број 404-1-110/19-5, која је истог дана објављена на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца.

Након објаве горе наведене Одлуке, уочено је да је за партију 7, начињена техничка грешка, из ког 
разлога се врши исправка исте и то у делу:

- 1. Диспозитива одлуке, на страни 3:

За партију 7, мења се вредност у колони „Понуђена укупна цена без ПДВ-а“ тако да уместо 
„134.750,00", сада гласи „134.750.000,00“.

Сходно наведеној исправци мења се вресност у колони „УКУПНО11 тако да уместо „161.692.523,00", 
сада гласи „296.307.773,00".

- IV. Стручна оцена понуда, на страни 10:

У понуди понуђача Medtronic Srbija d.o.o., број понуде 128-5/19 од 10.5.2019. године, која је заведена 
под бројем 404-1-5/19-31, за партију 7, мења се вресност у колони „УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а“, тако 
да уместо „134.750,00", сада гласи „134.750.000,00“.

- VI. Критеријума за доделу уговора и рангирање, на страни 29:

За партију 7, мења се вредност у колони „Укупна вредност понуде без ПДВ-а“ тако да уместо 
„134.750,00“, сада гласи „134.750.000,00“.



- IX Предлог комисије, на страни 30:

За партију 7, мења се вредност у колони „Понуђена укупна цена без ПДВ-а" тако да уместо 
„134.750,00", сада гласи „134.750.000,00".

Сходно наведеној исправци мења се вресност у колони „УКУПНО" тако да уместо „161.692.523,00", 
сада гласи „296.307.773,00".

Све исправке су усклађене са понудом понуђача Medtronic Srbija d.o.o и понуђеном јединичном 
ценом за предметну партију, при чему предлог комисије о рангирању понуђача остаје непромењен.

Сходно напред наведеном, в. д. директор Републичког фонда доноси исправку одлуке као у 
диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

59019.56/75


