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11.7.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
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ред. бр. ЈН 404-1-110/19-5
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Коронарних стентова за 2019. годину, 
бр. јн 404-1-110/19-5, са следећим понуђачем за партију 4:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

4

Коронарни стент израђен од легуре 
хрома (кобалт или платина), са три 

нелинеарна флексибилна конектора у 
целој дужини стента или хибридни 

дизајн ћелије са перманентним 
полимером, обложен 

имуносупресивним леком који 
зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом т -Т О К -а

НЕКМ Е5 РНАКМ А <±о.о. 35.000,00 167.825.000,00

О б р а з л о ж е њ е

Републички фонд је Одлуком директора број 404-1-5/19-1 од 19.3.2019. године покренуо 
отворени поступак јавне набавке Коронарних стентова за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-5, у складу 
са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15).

Дана 23.4.2019. године позив за подношење понуда, на српском и на енглеском језику, број 
404-1-5/19-7 и конкурсна документација, број 404-1-5/19-6, за предметну јавну набавку су објављени на 
Порталу јавних набавки и на интренет страници Републичког фонда.

У поступку јавне набавке Коронарни стентови за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-5, пре истека 
рока за подношење понуда, уложен је захтев за заштиту права, дана 7.5.2019. године, за партију 4- 
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са три нелинеарна флексибилна 
конектора у целој дужини стента или хибридни дизајн ћелије са перманентним полимером, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом т -  ТОР-а.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 3.7.2019. године 
доставила наручиоцу Решење бр. 4-00-435/2019 од 14.6.2019. године којим се одбија поднети захтев за 
заштиту права у предметном поступку јавне набавке као неоснован.

Сходно претходно наведеном наручилац је наставио са активностима у поступку јавне набавке 
Коронарни стентови за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-5, а у вези партије 4 и дана 4.7.2019. године 
објавио Обавештење о продужењу рока за исту, бр. 404-1-5/19-59.

Дана 11.7.2019. године одржан је поступак отварања понуда у предметној јавној набавци, о 
чему је сачињен записник о отварању понуда бр. 404-1-5/19-64.

Истог дана 11.7.2019. године комисија је извршила стручну оцену понуда, о чему је сачињен 
Извештај о стручној оцени понуда заведен под бројем 404-1-5/19-65.

I. Подаци о наручиоцу

1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално 
осигурање војних осигураника

2. Адресе наручилаца: Јована Мариновића 2, Београд и Крунска 13, Београд
3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање:

\мл/\ллјаупепавауке. Љо. гз
4. Врсте наручилаца: Организације за обавезно социјално осигурање
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Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника су, дана 8.3.2019. године, донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране 
више наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404- 
249/19 од 8.3.2019. године.

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирни споразум закључити наручиоци 
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

Уговоре о јавној набавци закључиваће здравствене установе из Плана мреже здравствених 
установа и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

II. Подаци о јавној набавци за партију 4

1. Врста предмета јавне набавке: Добра

Предмет јавне набавке Коронарних стентова за 2019. годину, за партију 4 је:

Бр
партије Назив партије

ШШаШШШШШШШМ
Јед
мере

Количине 
за РФЗО

Количине 
за Фонд

ВШИЈЈВ*!
Укупне
количи-

не

ашивјјиии.

Процењена
јединична

цена

Процењена 
вредност за 

РФЗО

Процењена 
вредност за 

Фонд за СОВО

Процењена 
вредност пс 

партијама без 
ПДВ-а

4

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 
платина), са три 

нелинеарна 
флексибилна 

конектора у целој 
дужини стента или 

хибридни дизајн 
ћелије са 

перманентним 
полимером, 

обложен 
имуносупресивним 

леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом т -  

ТОК-а

ком 4.500 295 4.795 35.000,00 157.500.000,00 10.325.000,00 167.825.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи,

2. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-5
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима за партију 4

Благовремено, тј. до дана 11.7.2019. године, до 12,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача за партију 4:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат
1. НЕРМЕ5 РНАРМА <±о.о. Ул. Узун Миркова бр.5, 11000 Београд 11.7.2019. 10:52
2. ^Е0МЕ01СА сЈ.о.о. Ул. Балканска бр.2/1, Београд 11.7.2019. 10:32

3. \/1СОР сЈ.о.о. Ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 42 
11000 Београд

11.7.2019. 10:39

Укупан број поднетих благовремених понуда, за партију 4: 3 (три).
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IV. Стручна оцена понуда за партију 4

4.1. „НЕКМЕ5 РНАКМА (Ј.о.о.“

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-61 
Назив понуђача: НЕКМЕЗ РНАРМА сЈ.о.о. 
Понуда број: 53/2019 од 06.05.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 

_______ Понуђач је поднео понуду за партију: 4_________

Број
партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ- 
А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

4

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са три нелинеарна 
флексибилна конектора у 
целој дужини стента или 

хибридни дизајн ћелије са 
перманентним полимером, 

обложен имуносупресивним 
леком који зауставља 

прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом гп-ТОК-а

Х1Е1ЧСЕ Р К О А  
ЕуегоПти$ 

Е1и1Јпд Согопагу 
51еп{ Зуз1ет; од 

1128200-хх до 
1128400-хх

АвћоН Х/азси1аг, 
5АР комад 4.795 35.000,00 167.825.000,00 10% 16.782.500,00 184.607.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 167.825.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 16.782.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 184.607.500,00

Рок важења понуде 95 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца. 
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
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Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 118972017 од 8.5.2017. године. Провером на интернет страници 
Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре уууто.арг.доу.гз утврдила да над понуђачем НЕКМЕ5 РНАГСМА <±о.о. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уу\лла/ .п !з 5 . г з  утврдила да рачун понуђача НЕКМЕ5 РНАКМА (Ј.о.о. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
Комисија констатује да је понуда понуђача НЕГСМЕЗ РНАРМА сЈ.о.о. прихвагљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 4.

4.2. „МЕ0МЕ01СА 0.о.о.“
Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-62 
Назив понуђача: МЕОМЕ01СА с!.о.о.
Понуда број: \/М-27-2/2019 од 10.7.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Број
партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КО.ПИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕН1А
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

4

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са три нелинеарна 
флексибилна конектора у 
целој дужини стента или 

хибридни дизајн ћелије са 
перманентним полимером, 

обложен имуносупресивним 
леком који зауставља 

прогресију ћелијског цикпуса 
инхибицијом т-ТО Р -а

Е1иМК 
К|<МогоНти5 
Е1и1тд Согопагу 
51еп1 Зуз^ет, 
ШНхххГСхх1М

МЕ01М01. Ш ., 
1ггае1

комад 4.795 34.980,00 167.729.100,00 10% 16.772.910,00 184.502.010,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 167.729.100,00

ИЗНОС ПДВ-А 16.772.910,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 184.502.010,00
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Рок важења понуде 120 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 4 дана од дана пријема писменог захтева купца. 
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 757/2013 од 23.10.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре \ллллл/.арг.аоу.г5 утврдила да над понуђачем ^ЕОМЕР1СА сЈ.о.о. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уууууу.пћз.гз утврдила да рачун понуђача МЕОМЕР1СА <±о.о. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

У техничкој спецификацији за предметну јавну набавку комисија је дефинисала следеће:
„За партију 4 потребно је доставити најмање две публиковане мултицентричне рандомизоване студије које се односе на понуђено медицинско средство, 
објављене у часопису који је у години објављивања био листиран у Сиггеп! Соп1еп1в референтној бази података, за сваку студију са појединачним импакт 
фактором (1Р) већим или једнаким од 1.5, са позитивним резултатима довољним за извођење клинички релевантних закључака и њихову примену у широкој 
клиничкој пракси.
Резултати публикације се морају односити на понуђени стент или претходну генерацију истог. Уколико се публиковани резултати односе на претходну генерацију 
истог стента, понуђач је дужан да достави изјаву оверену од стране произвођача да понуђени стент представља унапређену верзију истог стента.
Неће се прихватити студије уколико су рађене на другачијем материјалу стента, уколико је коришћен други лек на стенту, уколико је коришћен другачији тип 
полимера на стенту или су направљене измене у дизајну/платформи стента.“

На основу достављене студије понуђача МЕОМЕ01СА <±о.о. за партију 4, комисија за јавну набавку констатује да је једини валидан закључак из 
спроведеног истраживања чињеница да В1о1\11Р (Е1иМ1Р) није инфериоран у односу на Резо1и1 стент према ангиографском параметру, а не поређењем 
КЛИНИЧКИ РЕЛЕВАНТНИХ КОРОНАРНИХ ДОГАЂАЈА, што је јасно тражено конскурсном документацијом. Наиме, у самој студији у Одељку „31ис1у 
ИтИаИопз" аутори наводе да се закључци студије могу односити искључиво на ангиографски параметар, а не на кпиничке догађаје, те достављена студија 
не испуњава критеријум прописан конкурсном документацијом, из ког разлога је понуда понуђача МЕОМЕР1СА сЈ.о.о., за партију 4 неодговарајућа у 
смислу чл. 3 ст. 1 тач. 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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4.3. ,Л/1С0К сЈ.о.о.“

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-5/19-63 
Назив понуђача: У1СОР <±о.о.
Понуда број: 1366-19 од 03.07.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Број
партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КО.ПИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕН1А
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

4

Коронарни стент израђен од 
легуре хрома (кобалт или 

платина), са три нелинеарна 
флексибилна конектора у 
целој дужини стента или 

хибридни дизајн ћелије са 
перманентним полимером, 

обложен имуносупресивним 
леком који зауставља 

прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом т-Т О К -а

Р готиз Е1етеп1 
Р1из МопогаП, 
ка1а1озкЈ Ргој: 

Н74939184ххххх

Воз1оп ЗсЈеШШс, 
ЗАИ комад 4.795 34.000,00 163.030.000,00 10% 16.303.000,00 179.333.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 163.030.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 16.303.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 179.333.000,00

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 410/2013 од 03.10.2013. године. Провером на интернет страници 
Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре уууууу.арг.доу.гз утврдила да над понуђачем У1СОР с1.о.о. није покренут поступак 
стечаја или ликвидације.
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Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије цлллл/.пћз.гз утврдила да рачун понуђача У1СОК с).о.о. није био у блокади у последња 3 (три)
месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је предмет набавке обликовала у партију 4- Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са три нелинеарна флексибилна 
конекгора у целој дужини стента или хибридни дизајн ћелије са перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом т-ТОК-а.

Увидом у понуду понуђача У1СОК сј.о .о ., комисија за предметну јавну набавку констатује да је исти доставио понуду за стент Рготиз е1етеп{ Р1из, који је стент 
са ћелијама отвореног дизајна, што није предмет набавке у партији 4, односно тражен је стент са три нелинеарна флексибилна конекгора у целој дужини стента или 
хибридни дизајн ћелије са перманентним полимером.

Изјава произвођача Воз1оп заепИс, за коју је представник понуђача \/1СОР с1.о.о. на отварању понуда посебно нагласио да је достављена у понуди, се односи на 
техничке карактеристике понуђеног стента Рготиз е1етеп* Р1из, у којој не стоји да се ради о стенту са три нелинеарна флексибилна конектора у целој дужини стента или 
хибридни дизајн ћелије са перманентним полимером, као што је тражено конкурсном документацијом, што се види из самог назива партије 4.

Сходно наведеном Комисија констатује да је понуда понуђача У1СОГС сЈ.о.о., за партију 4 неодговарајућа у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 32) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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V. Одбијене понуде за партију 4

Број под којим 
је понуда 
заведена

М Н М Н
Назив

понуђзчз

ПартиЈа 
за коју 

се 
одбија 
понуда

Разлози за одбијање 
понуде

Понуђена 
јединична 
ценз без 

ПДВ-а

Понуђена цена 
(укупна цена без 

ПДВ-а)

404-1-5/19-62 ^Е0МЕ01СА
с).о.о. 4

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за 
партију 4 у смислу 
члана 3. став 1. тачка 
32) Закона о јавним 
набавкама („ Службени 
гласник РС“ бр 
124/12,14/15 и 68/15) 
из разлога наведених у 
тачки 4.2. овог 
извештаја.

34.980,00 167.729.100,00

404-1-5/19-63 У1СОК с!.о.о. 4

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа за 
партију 4 у смислу 
члана 3. став 1. тачка 
32) Закона о јавним 
набавкама („ Службени 
гласник РС“ бр 
124/12,14/15 и 68/15) 
из разлога наведених у
Т0 1 М/1Л А  *3 ЛОЛР 
1 а~1 г\У1 т  ,\ј . ио^1

извештаја.

34.000,00 163.030.000,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање, за партију 4

• Најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача за партију 4:

Ред.бр. Понуђач Понуђена јед. цена без ПДВ-а Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а

1 НЕРМЕ5 РНАРМА <1о.о. 35.000,00 167.825.000,00

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у 
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног 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 понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у јавно 
доступне податке, од истог 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).
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VII. Трошкови припремања понуде
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.

VIII. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предлаже 
да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Коронарних стентова за 2019. 
годину бр. ЈН 404-1-110/19-5, за партију 4 додели следећем понуђачу:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

4

Коронарни стент израђен од легуре 
хрома (кобалт или платина), са три 

нелинеарна флексибилна конектора у 
целој дужини стента или хибридни 

дизајн ћелије са перманентним 
полимером,обложен 

имуносупресивним леком који 
зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом т -Т О К -а

НЕКМ Е5 РНАКМА с!.о.о. 35.000,00 167.825.000,00

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

сх̂  В.Д. ДИРЕКТ^рА

'О
чТања Радојевић Шкодрић

«*

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

тан

IX. 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).

59019.69/75
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