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Д и сп о зи ти в  о д л уке

I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Балон катетери за 2019. годину, број 
404-1-110/19-6, са следећим понуђачима за доле наведене партије:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

1

Бапон катетери за предилатацију 
топогаП дизајна (Рх) (дијаметра 2.0 и 

више т т )  (мерења се односе на 
балон дијаметра 3.0 т т )

МЕОТКОШС ЗРВ1ЈА
С1.0.0. 3.675,00 49.263.375,00

2

Балон катетери за предилатацију 
топогаП дизајна (Рх), (дијаметра 1.5 

т т  и 1.25 т т )  (мерења се односе на 
балон дијаметра 1,5 т т )

ЗТАР8 МЕ01СА1. <±о.о. 3.905,00 10.348.250,00

3

Балон катетери за предилатацију 
хроничне тоталне оклузије топогаП 
дизајна (Кх), (дијаметра 1.2 т т  и 

мање) (мерења се односе на балон 
најмањег доступног дијаметра)

5ТАР5 МЕ01СА1_ сЈ.о.о. 6.111,00 2.566.620,00

4

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери 
за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 

артерија (дијаметра 2.0 т т  до 5 т т )  
(мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 т т )

МСОР сј.о.о. 4.250,00 32.295.750,00

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ нископрофилни 
балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 

коронарних артерија (дијаметра 2.0 
т т  до 5 т т )  (мерења се односе на 

балон дијаметра 3,0 т т )

МЕОТРОМС ЗРШ1ЈА 
(±0.0. 8.200,00 10.086.000,00

6

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери 
за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 

артерија отпорни на већи притисак за 
тешке калцификоване лезије 

(дијаметра 2.0 т т  до 5 т т )  (мерења 
се односе на балон дијаметра 3,0 т т )

МЕР1СА Ш Е А  РНАРМ 
(±0.0. 8.200,00 10.086.000,00

7

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери 
за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 
артерија са могућношћу притиска 

преко 30 а1т за резисгентне -  ригидне 
лезије (дијаметра 2,0 т т  до 4,5 т т )  

(мерења се односе на балон 
дијаметра 3,0 т т )

В10ТЕС МЕ01СА1. с1.о.о. 32.990,00 758.770,00

9
МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије -  ретроградни 

приступ

АРТ118 ргесјигесе га 
{гдоујпи с1.о.о. 49.500,00 643.500,00

10
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО)

АРТ113 ргесЈигесе га 
1гдоуЈпи сј.о.о. 67.000,00 14.070.000,00

11 Микрокатетер са двоструким луменом АРТ113 ргесЈигесе га 
{гдоујпи с).о.о. 59.500,00 773.500,00

12 Аспирациони катетери -  за мануелну 
аспирацију тромба ЗТАРЗ МЕ01СА1. сј.о.о. 8.703,00 5.656.950,00

13 Коронарни балон катетери обложени 
леком В10ТЕС МЕ01СА1 с1.о.о. 34.370,00 9.967.300,00

14 РТА периферни балон обложен леком 
-  расМахе!, ОТАЛ/ систем СОЗРЕР сЈ.о.о. 41.900,00 3.561.500,00
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15 Балони за валвулопластику са ниским 
притиском пуцања

АРТ1ЈЗ ргес^игесе га 
1гдоуЈпи <ј.о.о. 55.000,00 550.000,00

17 Балон за мерење пречника 
преткоморске комуникације СОЗРЕВ <±о.о. 19.200,00 768.000,00

18
Некомплијантни коронарни балон 
катетери са спиралном жицом за 

резистентне - ригидне лезије
(305РЕР. с!.о.о. 60.000,00 3.180.000,00

20

Периферни балон катетери за 
перкутане интервенције на 

периферним артеријским крвним 
судовима

А1!ЗТРОШЕс!.о.о. 8.780,00 1.580.400,00

21
Периферни балон катетери за 

перкутане интервенције на 
подколеним артеријским судовима

ИМТЕКРОКТАЗ МЕ01СА1. 
(±0.0. 10.250,00 932.750,00

Укупно: 157.088,665,00

II Обуставља се отворени поступак јавне набавке Балон катетери за 2019. годину, број 
404-1-110/19-6, за доле наведене партије:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ количина

8 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 110

16 Балони за валвулопластику са високим притиском пуцања 15

19 Некомплијантни коронарни балон катетери са жицом за резистентне - ригидне
лезије 53

О б р а з л о ж е њ е

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:
\ллллл/.јаупепаћауке.гГ20.гз

4. Врсте наручилаца: Организације за обавезно социјално осигурање

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 404-248/19 
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

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

Предметјавне набавке Балон катетери за 2019. годину, обликован је у 21 (двадесетједну) партију, и
то:

Бр.
партије Назив партаје Јед

море

м ш

Копичина 
за РФЗО

Копичина 
за Фонд 
за СОВО

И ј ј ј ј ј д
Укупна
количи-

на

Процењена
јединична

цена

Укупна 
процењ ена 
воедностза  

РФЗО

Укупна 
процењена 
вродност за 

Ф онд за 
СОВО

Укупна 
мроцењена 
вредност по 

мартијама без 
ПДВ-а

1

Балон катетери за 
предилатацију 

топогаП дизајна 
(ГСх) (дијаметра 2.0 

и више плт) 
(мерења се односе 
на балон дијаметра 

3.0 т т )

ком 12.550 855 13.405 3.845,00 48.254.750,00 3.287.475,00 51.542.225,00

2

Балон катетери за 
предилатацију 

топогаН дизајна 
(Кх), (дијаметра 1.5 

т т  и 1.25 т т )  
(мерења се односе 
на балон дијаметра 

1,5 т т )

ком 2.500 150 2.650 3.974,00 9.935.000,00 596.100,00 10.531.100,00

3

Балон катетери за 
предилатацију 

хроничне тоталне 
оклузије топогаН 

дизајна (Нх), 
(дијаметра 1.2 т т  и 

мање) (мерења се 
односе на балон 

најмањег доступног 
дијаметра)

ком 400 20 420 6.190,00 2.476.000,00 123.800,00 2.599.800,00

4

НЕКОМПЛИЈАНТНИ 
балон катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија 

(дијаметра 2.0 т т  
до 5 т т )  (мерења 

се односе на балон 
дијаметра 3,0 т т )

ком 7.124 475 7.599 4.250,00 30.277.000,00 2.018.750,00 32.295.750,00

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ 
нископрофилни 

балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија 

(дијаметра 2.0 плт 
до 5 т т )  (мерења 
се односе на балон 
дијаметра 3,0 т т )

ком. 1.200 30 1.230 8.200,00 9.840.000,00 246.000,00 10.086.000,00

НЕКОМПЛИЈАНТНИ 
балон катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија 

отпорни на већи

6 притисак за тешке 
калцификоване 

лезије (дијаметра 
2.0 т т  до 5 т т )  

(мерења се односе 
на балон дијаметра 

3,0 т т )

ком. 1.200 30 1.230 8.200,00 9.840.000,00 246.000,00 10.086.000,00
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Бр.
партије Назив партије Јед.

мерс
Количина 
за РФЗО

Количина 
за Фонд 
за <Ј1ЈнО

Укупна
количи-

Процелсна
јединична

цена

Укупна 
лроцељона 
вредност за 

РФЗО

Укупна 
процењена 
вредност за 

Фонд за 
СОВО

Укупна 
процењ ена 
вредносг по 

пзоти јзм з б©3 
' ПДВ-а

7

НЕКОМПЛИЈАНТНИ 
балон катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних  артерија 

са могућношћу 
притиска преко 30 

а !т  за резистентне 
-  ригидне лезије 

(дијаметра 2,0 т т  
до 4,5 т т )  (мерења 
се односе на балон 
дијаметра 3,0 т т )

ком 20 3 23 32.990,00 659.800,00 98.970,00 758.770,00

8
МИКРОКАТЕТЕРИ 

за хроничне тоталне 
оклузије

ком 100 10 110 18.865,00 1.886.500,00 188.650,00 2.075.150,00

9

МИКРОКАТЕТЕРИ 
за хроничне тоталне 

оклузије -  
ретроградни 

приступ

ком 10 3 13 49.500,00 495.000,00 148.500,00 643.500,00

10

Хибридни 
коаксијални 
хидрофилни 

микрокатетер од 
волфрама за 

хроничне тоталне 
оклузије (ЦТО)

ком 200 10 210 67.000,00 13.400.000,00 670.000,00 14.070.000,00

11
Микрокатетер са 

двоструким 
луменом

ком 10 3 13 59.500,00 595.000,00 178.500,00 773.500,00

12

Аспирациони 
катетери -  за 

мануелну 
аспирацију тромба

ком 620 30 650 8.850,00 5.487.000,00 265.500,00 5.752.500,00

13
Коронарни балон 

катетери обложени 
леком

ком 280 10 290 42.250,00 11.830.000,00 422.500,00 12.252.500,00

14

РТА периферни 
балон обложен 

леком -  расН(ахе1, 
ОТ\А/ систем

ком 80 5 85 42.250,00 3.380.000,00 211.250,00 3.591.250,00

15

Балони за 
валвулопластику са 
ниским притиском 

пуцања

ком 5 5 10 55.000,00 275.000,00 275.000,00 550.000,00

16

Балони за 
валвулопластику са 
високим притиском 

пуцања

ком. 5 10 15 55.000,00 275.000,00 550.000,00 825.000,00

17

Балон за мерење 
пречника 

преткоморске 
комуникације

ком. 40 0 40 19.200,00 768.000,00 0,00 768.000,00

18

Некомплијантни 
коронарни балон 

катетери са 
спиралном жицом за 

резистентне - 
ригидне лезије

ком 50 3 53 60.000,00 3.000.000,00 180.000,00 3.180.000,00

19

Некомплијантни 
коронарни балон 

катетери са жицом 
за резистентне - 
ригидне лезије

ком 50 3 53 48.500,00 2.425.000,00 145.500,00 2.570.500,00

20

Периферни балон 
катетери за 
перкутане 

интервенције на 
периферним

ком 170 10 180 9.000,00 1.530.000,00 90.000,00 1.620.000,00
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Бр.
партије Назив партије Јед.

мере
Количина 
за РФЗО

!1 1 1 1 Ј !!

! § ! § § ! !

Количина 
за Фонд 

за СОВО

11811118
Укупна
,<оличи-

на

ПроцР1(>ена
Јодинична

цена

Укупна 
проиењена 
вредност за 

РФЗО

Укупна 
процењена 
вредмост зп 

Фонд за 
СОВО

Укупна 
процењсча 
врпднос! по 

парти)ама бсз 
ПДН-а

артеријским крвним 
судовима

21

Периферни балон 
катетери за 
перкутане 

интервенције на 
подколеним 
артеријским 

судовима

ком 86 5 91 10.900,00 937.400,00 54.500,00 991.900,00

У куп н о ком 26.700 1.670 28.370 157.566.450,00 9.996.995,00 167.563.445,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33141210- Балон катетери.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-6

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 27.5.2019. године, до 12,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат
1. Аиз1го Ппе с1.о.о. ул. Толстојева 201, Београд 24.05.2019. 10:02ћ

2. Ар1из ргес). га 1гдоуЈпи сЈ.о.о. ул. Радомира Марковића 43, 
Београд 24.05.2019. 12:55ћ

3. 1п(егТо11а5 МесИса! с).о.о. ул. Девалдових 1, Земун - Београд 27.05.2019. 9:44ћ

4. (Зозрег с1.о.о. ул. Омладинских бригада 86 п, 
Београд 27.05.2019. 9:4811

5. С13 МесЈЈса! с1.о.о. ул. Милана Ракића 127, Београд 27.05.2019. 10:02ћ

6. \/ЈСОГ с).о.о. ул. Булевар Михаила Пупина 42, 
Нови Београд 27.05.2019. 10:47ћ

7. МесИгопЈс Згђјја с!.о.о. ул. Булевар Зорана Ђинђића 64а, 
Београд 27.05.2019. 10:50ћ

8. МесНса Ипеа Рћагт с1.о.о. ул. Бродарска 16, Београд 27.05.2019. 11:1011
9. 51агб МесПса! с1.о.о. ул. Кумодрашка 253, Београд 27.05.2019. 11:30ћ
10. ВЈо1ес МесЈЈса! с!.о.о. ул. Ресавска 2, Београд 27.05.2019. 11:34ћ

Укупан број поднетих понуда: 10. 

Број понуда по партијама:

Број
партије Назив партије Број

понуда

1 Балон катетери за предилатацију топогаН дизајна (Кх) (дијаметра 
2.0 и више т т )  (мерења се односе на балон дијаметра 3.0 т т ) 4

2 Балон катетери за лредилатацију топогаН дизајна (Кх), (дијаметра 
1.5 т т  и 1.25 т т )  (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 т т ) 3

3
Балон катетери за лредилатацију хроничне тоталне оклузије топогаП 

дизајна (Кх), (дијаметра 1.2 т т  и мање) (мерења се односе на 
балон најмањег доступног дијаметра)

3

4
НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 

коронарних артерија (дијаметра 2.0 плпл до 5 т т )  (мерења се односе 
на балон дијаметра 3,0 т т )

3

5 НЕКОМПЛИЈАНТНИ нископрофилни балон катетери за 1
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра2.0 т т  до 5 т т )
___________ (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 т т ) ___________

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија отпорни на већи притисак за тешке 

калцификоване лезије (дијаметра 2.0 т т  до 5 т т )  (мерења се
_________________ односе на балон дијаметра 3,0 т т ) _________________

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 110С ГДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија са могућношћу притиска преко 30 а1т за 

резистентне -  ригидне лезије (дијаметра 2,0 т т  до 4,5 т т )  (мерења 
________________се односе на балон дијаметра 3,0 т т ) ________________

МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије
МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије -  ретроградни

приступ
Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за 

хроничне тоталне оклузије (ЦТО)_________________
Микрокатетер са двоструким луменом

Аспирациони катетери -  за мануелну аспирацију тромба

Коронарни балон катетери обложени леком

РТА периферни балон обложен леком -  расШахе!, ОЋЛ/ систем

Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања

Балони за валвулопластику са високим притиском пуцања

Балон за мерење пречника преткоморске комуникације
Некомплијантни коронарни балон катетери са спиралном жицом за

____________________ резистентне - ригидне лезије____________________
Некомплијантни коронарни балон катетери са жицом за резистентне

_ пмгчллио_____________________________________________ >'ј‘°У ■> ■— ^Г.ЈЧ^___________________________________________

Периферни балон катетери за перкутане интервенције на
_____________ периферним артеријским крвним судовима_____________

Периферни балон катетери за перкутане интервенције на 
_________________ подколеним артеријским судовима_________________
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IV. Стручна оцена понуда

1. „А1)ЗТКО[_ШЕ с1.о.о.“

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-24 
Назив понуђача: Аиз1го Ппе <±о.о.
Понуда број: 288/19 од 21.05.2019.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 14, 20 и 21.

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

14 РТА периферни балон обложен 
леком -  расШахе!, ОТ\Л/ систем

1М.РАСТ АсЈгтпга!, 
331 *** *** **р

МЕОТКОМС 
т с ,  5АР комад 85 64.300,00 5.465.500,00 20% 1.093.100,00 6.558.600,00

20

Периферни балон катетери за 
перкутане интервенције на 
периферним артеријским 

крвним судовима

АОМ1КА1. 
ХТКЕМЕ, ЗВ1 

**0 **0 **0
1МУАТЕС 8РА, 

1ТАША комад 180 8.780,00 1.580.400,00 20% 316.080,00 1.896.480,00

21

Периферни балон катетери за 
перкутане интервенције на 
подколеним артеријским 

судовима

а м р ш р м о ^
ПЕЕР, АМО *** 

*** ***
1МУАТЕС 8РА, 

1ТАИЈА комад 91 13.200,00 1.201.200,00 20% 240.240,00 1.441.440,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 8.247.100,00

ИЗНОС ПДВ-А 1.649.420,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 9.896.520,00

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 749/2013 од 21.10.2013. 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 уууш.арг.доу.гз утврдила да над понуђачем Аиз1гоПпе сј.о.о. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уууууу.пјзз.гв утврдила да рачун понуђача Аиз4гоНпе сј.о.о. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да понуда понуђача А1Ј8ТК01ЈМЕ сЈ.о.о. за партије 14 и 21 није прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 ,14/15 и 68/15), из разлога што вредност понуде за наведене партије прелази процењене 
вредности тих партија.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача А1Ј8ТК01ЈМЕ сЈ.о.о. прихватљива 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 20.

2. „АрШз ргесЈигесе жа 1гдоуЈпи еИ.о.о.“

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-25 
Назив понуђача: Ар1из ргесЈигесе га 1гдоути сЈ.о.о.
Понуда број : Т-62/19 од 24.05.2019.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 9, 10, 11 и 15.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И 

КАТАЛОШКИ
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

износ
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ- 
ОМ

9
МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије -  ретроградни 

приступ

Азаћј Сагауе! 
МЈсгоса1ће(ег, 
СКХ/150-19Р

Азаћј !п1есс 
Јарап комад 13 49.500,00 643.500,00 20% 128.700,00 772.200,00

10

Хибридни коаксијални 
хидрофилни микрокатетер од 

волфрама за хроничне тоталне 
оклузије (ЦТО)

АзаћЈ СогзаЈг 
Рго

МЈсгоса№е1ег, 
С5К135-26Р, 
С5К150-26Р/ 
АзаћЈ СогзаЈг, 
С5\Л/135-26М, 
С5\/У150-26М

Азаћј 1п1есс 
Јарап / Азаћ: 
1п1есс Јарап

комад 210 67.000,00 14.070.000,00 20% 2.814.000,00 16.884.000,00

11 Микрокатетер са двоструким 
луменом

АзаћЈ 5азике, 
5А145-ЗЗМ

АзаћЈ [п!есс 
Јарап комад 13 59.500,00 773.500,00 20% 154.700,00 928.200,00
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15 Балони за валвулопластику са 
ниским притиском пуцања

ВаКоп
\/а1уи1ор1а5{у

Са1ће1ег,
\/А1_РхХхххХ;
УА1_ххХххххх

ВаКоп, Ро1јзка комад 10 55.000,00 550.000,00 20% 110.000,00 660.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 16.037.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 3.207.400,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 19.244.400,00
Рок важења понуде 120 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 1 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 686/2013 од 18.10.2013. 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 Ар1из ргесЈигесе га {гдоујпи
<1о.о. није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије ута/уу.пћз.гз утврдила да рачун понуђача Ар1из ргесЈигесе га 1гдоуЈпи с1.о.о. није био 
у блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Ар1из ргесЈигесе га Јхдоујпи сЈ.о.о. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 9,10, 11 и 15 .
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3. „1МТЕКРСЖТА5 МЕ01СА1, сЈ.о.о.“

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-26 
Назив понуђача: 1п1ег(о11а5 МесПса! сЈ.о.о.
Понуда бро ј: 06/2019 од 21.05.2019.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 4, 12, 20 и 21.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КО.ПИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

4

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија (дијаметра 

2.0 т т  до 5 т т )  (мерења се 
односе на балон дијаметра 3,0 

т т )

ЈХ/азси1аг N0 
хрепепсе 

ВС ТК14 ххх ххх
XXX

ИРЕУАЗСШ АР
ОЕУЈСЕЗ (1Л/Р) 
В10ТЕСН 5.[_.

комад 7.599 7.600,00 57.752.400,00 - 57.752.400,00

12 Аспирациони катетери -  за 
мануелну аспирацију тромба

Ј\/а5си1аг 
СарШгег 

ОЕТК14 145
XXX

ИРЕ УА5С Ш АК 
0ЕУ1СЕ5 (1Л/0)
в 10т е с н  з .и

комад 650 10.500,00 6.825.000,00 6.825.000,00

20

Периферни балон катетери за 
перкутане интервенције на 
периферним артеријским 

крвним судовима

1Уазси1аг 
ОСЕА1\11!535 

ВР РС35 ххх ххх
XXX

ИРЕ УАЗСШ АК  
ОЕУ1СЕ8 (1Л/0) 
В10т е с н  з .и

комад 180 8.850,00 1.593.000,00 20% 318.600.00 1.911.600,00

21

Периферни балон катетери за 
перкутане интервенције на 

подколеним артеријским 
судовима

|Уазси1аг 
ОСЕАМ1Ј514 
ВР РС14х ххх

XXX XXX

ИРЕ УАЗСШ АК 
ОЕ\/1СЕб (1УО)
в 10т е с н  б .и

комад 91 10.250,00 932.750,00 20% 186.550,00 1.119.300,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 67.103.150,00

ИЗНОС ПДВ-А 505.150,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 67.608.300,00
Рок важења понуде 95 дана од дана отварања поиуде.
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 163/2013 од 17.9.2013. године. Провером на 
интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
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Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре уууууу.арг.доу.гз утврдила да над понуђачем 1МТЕРРОРТА5 МЕ01СА1. 
сЈ.о.о. није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уууууу.пјзз.гз утврдила да рачун понуђача МТЕРРСЖТАЗ МЕ01СА1 сЈ.о.о. није био у 
блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

У Обрасцу понуде бр. 4.1, дошло је до рачунске грешке и то за партије 4 и 12 за које нису унете вредности „СТОПЕ ПДВ -а ” и „ИЗНОС ПДВ -а “, а 
самим тим је унета и погрешна „УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом“ за наведене партије. Такође, у колони „ИЗНОС ПДВ-А“ и колони „УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 
СА ПДВ-ОМ" унете су погрешне вредности понуде.

Комисија се дана 30.5.2019. године обратила понуђачу захтевом за исправком рачунских грешака, у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15). Понуђач 1п1егЛ)г1а5 МесПса! <±о.о. је дана 31.5.2019. године доставио сагласност за исправку 
рачунске грешке, бр. 404-1-6/19-36, тако да понуда гласи:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЈ1ИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

4

НЕКОМПЛИЈАНТНИ 
балон катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија 
(дијаметра 2.0 т т  до 

5 т т )  (мерења се 
односе на балон 

дијаметра 3,0 т т )

Л/азси1аг N0 
хрепепсе 

ВС ТК14 ххх
XXX XXX

ИРЕ УА5С1ЛАК 
ОЕУ!СЕ5 (1Л/0) 
В10ТЕСН З.1..

комад 7.599 7.600,00 57.752.400,00 20% 11.550.480,00 69.302.880,00

12

Аспирациони 
катетери -  за 

мануелну аспирацију 
тромба

ј\/азси1аг 
Сар1игег 

БЕТ Р14 145
XXX

ИРЕ \/А5С1)1_АР 
РЕМСЕб (1УО) 
В10ТЕСН 5.1.

комад 650 10.500,00 6.825.000,00 20% 1.365.000,00 8.190.000,00

20

Периферни балон 
катетери за перкутане 

интервенције на 
периферним 

артеријским крвним 
судовима

|\/азси1аг 
ОСЕАМ11535 
ВР РС35 ххх

XXX XXX

ИРЕ \/А5С1Ј1_АР? 
0ЕУ1СЕ5 (1УО) 
В10ТЕСН б .и

комад 180 8.850,00 1.593.000,00 20% 318.600,00 1.911.600,00

21

Периферни балон 
катетери за перкутане 

интервенције на 
подколеним 

артеријским судовима

ј\/азси1аг 
ОСЕАМ1Ј514 
ВР РС14х ххх

XXX XXX

ИРЕ УА5СЏ1АК 
0ЕУ1СЕ5 (1УО) 
В10ТЕСН 5.1.

комад 91 10.250,00 932.750,00 20% 186.550,00 1.119.300,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 67.103.150,00

ИЗНОС ПДВ-А 13.420.630,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 80.523.780,00

13



Комисија је констатовала да понуда понуђача 1МТЕКРСЖТА8 МЕ01СА1. сЈ.о.о. за партије 4 и 12 није прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 ,14/15 и 68/15), из разлога што вредност понуде за наведене партије прелази 
процењене вредности тих партија. 

Комисија је констатовала да је понуда понуђача 1МТЕКРОКТА8 МЕ01САИ сЈ.о.о прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партије 20 и 21.

4. „ООЗРЕК сЈ.о.о."

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-27 
Назив понуђача: Созрег с!.о.о.
Понуда број: 65/2019 од 14/05/2019 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 13, 14, 17 и 18. ____________ ____________ _____________ ______________ ___________________________________

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

13 Коронарни балон катетери 
обложени леком

Рап1ега (.их, 
3651хх В10ТК01М1К А<3 комад 290 41.900,00 12.151.000,00 20% 2.430.200,00 14.581.200,00

14 РТА периферни балон обложен 
леком -  расШахе!, ОЋЛ/ систем

Раззео-18 1их, 
3708хх, 3798хх В10ТК0К1КА0 комад 85 41.900,00 3.561.500,00 20% 712.300,00 4.273.800,00

17 Балон за мерење пречника 
преткоморске комуникације

Атр1а12ег ЗЈгтд 
ВаНооп II, 9-ЗВ- 

Охх

АСА МесИса! 
Согрога41оп комад 40 19.200,00 768.000,00 20% 153.600,00 921.600,00

18

Некомплијантни коронарни 
балон катетери са спиралном 

жицом за резистентне - ригидне 
лезије

АпдЈо5си1р1 
РТСА, 3602хх В10ТК01М1К АСЗ комад 53 60.000,00 3.180.000,00 20% 636.000,00 3.816.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 19.660.500,00

ИЗНОС ПДВ-А 3.932.100,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 23.592.600,00
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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 564/2013 од 11.10.2013. 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 цлллл/.арг.доу.гз утврдила да над понуђачем СЗОЗРЕК <±о.о. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уууууу.пјзз.гз утврдила да рачун понуђача С08РЕК сЈ.о.о. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача С05РЕГС сЈ.о.о. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 13, 14, 17 и 18.

5. „С15 МЕ01СА1. сЈ.о.о.”

Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-28 
Назив понуђача: С15 МесИса! <±о.о.
Понуда бро ј: 01/2019 од 5/27/2019 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђачје поднео понуду за следеће партије: 1 ,2 ,3 , 10, 13, 14, 18, 19и21.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ

ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ- 
ОМ

1

Балон катетери за предилатацију 
топогаП дизајна (ГСх) (дијаметра 2.0 
и више т т )  (мерења се односе на 

балон дијаметра 3.0 т т )

баррћЈге II (Вх) 
ка1а1озкЈ Ргој 234-К- 

2010Ј ... 234-Н- 
4020Ј

ОгРи5№1сћ МесИса! 
В.\/. Но1апс!Јја комад 13.405 3.845,00 10% 384,50 4.229,50

2

Балон катетери за предилатацију 
топогаН дизајна (Кх), (дијаметра 

1.5 т т  и 1.25 т т )  (мерења се 
односе на балон дијаметра 1,5 т т )

5аррћ1ге II (Рх) 
ка1а1озк1 Ргој 234-К- 

1205Ј ... 234-К- 
1520Ј

ОгРиз1Ме1с11 МесИса! 
В.\/. Но1апсЛја комад 2.650 3.845,00 10% 384,50 4.229,50
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3

Балон катетери за предилатацију 
хроничне тоталне оклузије топогаН 
дизајна (Кх), (дијаметра 1.2 т т  и 

мање) (мерења се односе на балон 
најмањег доступног дијаметра)

ЗаррћЈге II (Кх) 
ка1а1озкЈ вгој 234-К- 

1005Ј ... 234-К- 
1015Ј

Огћиз№1сћ МесИса! 
В.\/. Но1апсИја комад 420 6.190,00 10% 619,00 6.809,00

10
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО)

Те1ероП Соп{го1 
ка{а1озк1 вгој 221- 
13-2000 .. 221-15- 

2000

Огђиз№Јсћ МесИса! 
В.У. Но1апс1Јја комад 210 64.900,00 10% 6.490,00 71.390,00

13 Коронарни балон катетери 
обложени леком

Кез{оге ОЕВ 
ка1а1озкЈ 1згој 2.00- 

15 ... 4.00-30

СагсИопоуит 
О.т.ђ.Н. Метаска комад 290 42.250,00 10% 4.225,00 46.475,00

14 РТА периферни балон обложен 
леком -  расИ1ахе1, ОТ\Л/ систем

1_ед(1ож ОТ\Д/, 
ка(а1озк11згој 12.0- 

40 О Ш ... 13.5- 
1500ЋЛ/;1_18 2.0- 

40... И 8  7.0-40; 15 
4.0 - 20 ОЋЛ/... 
И 0 .0 -6 0  ОШ

СагсИопоуит 
С.т.!з.Н. Метаска комад 85 33.000,00 10% 3.300,00 36.300,00

18
Некомплијантни коронарни балон 
катетери са спиралном жицом за 

резистентне - ригидне лезије

Зсогећех, ка1а!озк1 
1згој 620-103-1 ... 

640-203-1

Огвиз1Ме1сћ МесИса! 
В.\/. Но1апсИја комад 53 48.500,00 10% 4.850,00 53.350,00

19
Некомплијантни коронарни балон 

катетери са жицом за резистентне - 
ригидне лезије

бсогеЛех N0, 
ка1а1озк1 ђгој 617- 
104-1 ... 640-204-1

ОгђизЈМеЈсћ МесИса! 
В.У. НоЈапсЈЏа комад 53 48.500,00 10% 4.850,00 53.350,00

21
Периферни балон катетери за 

перкутане интервенције на 
подколеним артеријским судовима

Јас!е, ка1а1озкЈ ђгој 
515-015-41 ... 550- 

240-41

ОЉизМеЈсћ МесИса! 
В.У. Но!апсНја комад 91 9.950,00 10% 995,00 10.945,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 260.980,00

ИЗНОС ПДВ-А 26.098,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 287.078,00

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.
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Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 314/2016 од 01.02.2016. 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 С13 МЕ01СА1. сј.о.о. није 
покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије отууу.пђз.гз утврдила да рачун понуђача С15 МЕ01СА1 (ј.о.о. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да понуда понуђача С15 МЕ01СА1_ сЈ.о.о. за партије 3 и 13 није одговарајућа у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 32) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), из следећих разлога:

- за партију 3 понуђено добро не испуњава тражене техничке карактеристике, јер на дијаметру од 1,0 т т ,  а то је балон најмањег доступног 
дијаметра, нема максималну дужину од 20 т т  или дуже, као и на следећем дијаметру који износи 1,25 т т ,  такође нема максималну дужину од 20 
т т  или дуже,

- за партију 13 понуђено добро нема минималну дужину балона - 10 т т  или краће, која је тражена техничком спецификацијом, већ има 
само дужину од 15 т т .  Такође, комисија констатује да понуђач С18 МЕ01СА1. сЈ.о.о. за наведену партију није доставио једну публиковану студију у 
Сиггеп1-и са 1Р > 1,5, како је тражено техничком спецификацијом.

Такође, Понуда је одбијена у скпаду са чланом 106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), јер
Комисија није могла да утврди стварну садржину понуде, из разлога што понуђач у достављеном обрасцу понуде бр. 4.1, није уписао једничне 
цене, тако да Комисија није била у могућности да понуду понуђача С18 МЕ01СА1. сЈ.о.о. упореди са другим понудама за понуђене партије 1, 2, 3, 10, 
13, 14,18,19 и 21.

Сходно наведеном Комисија је констатовала да понуда понуђача С15 МЕ01СА1. сЈ.о.о. није прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 1, 2, 3, 10, 13, 14,18, 19 и 21.

6. „\/1СОК сЈ.о.о,”

Редни број понуде: 6
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-29 
Назив понуђача: \/Јсог сј.о.о.
Понуда бро ј: 1007-19 од 22.5.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1, 3 и 4.____________ ____________ ____________ ____________________________ ___________________________________

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

износ
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

1

Балон катетери за 
предилатацију топогаП 

дизајна (Рх) (дијаметра 2.0 и 
више т т )  (мерења се односе 
на балон дијаметра 3.0 плпл)

Мауепс2 МопогаП 
РТСА ОПаЈаИоп 

Са№е1ег 
Н74938928ххххх

Воз1оп
5аепМ с

СогрогаИоп,
5АО

комад 13.405 4.070,00 54.558.350,00 10% 5.455.835,00 60.014.185,00
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3

Балон катетери за 
предилатацију хроничне 

тоталне оклузије топогаН 
дизајна (Кх), (дијаметра 1.2 

т т  и мање) (мерења се 
односе на балон најмањег 

доступног дијаметра)

Етегде РТСА 
РНаШИоп Са1:ће(ег 
Н7493919(х)ххххх

Воз1оп
баегЛоЖс

Согрога4Јоп,
бАО

комад 420 6.190,00 2.599.800,00 10% 259.980,00 2.859.780,00

4

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија 

(дијаметра 2.0 т т  до 5 т т )  
(мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 т т )

N0 ОиаШит 
Арех РТСА 

РПа^аИоп Са*ће4ег 
Н74939124ххххх

Воб4оп
баепШ с

СогрогаИоп,
бАО

комад 7.599 4.250,00 32.295.750,00 10% 3.229.575,00 35.525.325,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 89.453.900,00

ИЗНОС ПДВ-А 8.945.390,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 98.399.290,00

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.

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 \ллл/уу.арг.доу.г$ утврдила да над понуђачем У1ССЖ сЈ.о.о. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије шута/.пћз.гз утврдила да рачун понуђача \/1СОР 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 констатовала да понуда понуђача У1СОК сЛ.о.о. за партију 1 није прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним  
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 ,14/15 и 68/15), из разлога што вредност понуде за наведену партију прелази процењену вредност 
те партије.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача У1СОК еИ.о.о. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 3 и 4.
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7. „МЕОТКОМС ЗКВ1ЈА с1.о.о.”

Редни број понуде: 7
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-30 
Назив понуђача: МесИготс бгћџа <1о.о.
Понуда број : 132-5/19 од 24.5.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1, 2 и 5.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

и зно с
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

1

Балон катетери за 
предилатацију топогаН дизајна 
(Кх) (дијаметра 2.0 и више т т )  

(мерења се односе на балон 
дијаметра 3.0 т т )

брпп1ег 1_едепс1 
КХ

бегтсотрНап!
ВаПооп

РНаЈаИоп
Са4ће(ег
Мо<Је1:

бР12ххххХ,
бР1_ЗххххХ,
бР14ххххХ

МесИгопЈс 1МС. 
бАО комад 13.405 3.675,00 49.263.375,00 20% 9.852.675,00 59.116.050,00

2

Балон катетери за 
предилатацију топогаН дизајна 
(Кх), (дијаметра 1.5 т т  и 1.25 

т т )  (мерења се односе на 
балон дијаметра 1,5 т т )

брпп(ег 1-едепсЈ 
КХ

ЗетЈсотрПап!
ВаПооп

011а(а4Јоп
СаЈће1ег
Мос1е1:

бРИ25ххХ,
ЗРИ50ххХ

МесКгопЈс 1ИС. 
бАР комад 2.650 3.790,00 10.043.500,00 20% 2.008.700,00 12.052.200,00

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ 
нископрофилни балон катетери 

за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија (дијаметра 

2.0 т т  до 5 т т )  (мерења се 
односе на балон дијаметра 3,0 

т т )

N0 ЕирИога 
Карјс! Ехсћапде 

ВаНооп 
ОПаШЈоп 
Са1ћаег 
Мос!е1: 

МСЕ1ЈР20ххх, 
МСЕ1ЈР225ххх, 
МСЕ1ЈР250ххх, 
МСЕ11Р275ххх, 
ИСЕиРЗОххх, 
МСЕЏР325ххх, 
МСЕ11Р35ххх,

Мес11гопЈс 11ЧС. 
бАР комад 1.230 8.200,00 10.086.000,00 20% 2.017.200,00 12.103.200,00
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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 1162/2019 од 19.04.2019. 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 уталл/.арг.доу.гз утврдила да над понуђачем МЕОТКОМ1С ЗРВ1ЈА <±о.о. 
није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Понуђач је доставио Потврду о броју дана блокаде издату од стране Народне банке Србије. Комисија је провером на интернет страници Народне 
банке Србије ууууш.пРз.гз утврдила да рачун понуђача МЕОТКОМ1С ЗРВ1ЈА (ј.о.о. није био у блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача МЕОТКОМ1С 5КВ1ЈА сЈ.о.о прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним  
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 1, 2 и 5.

20



8. „МЕ01СА ИМЕА РНАКМ сЈ.О.О.”

Редни број понуде: 8
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-31 
Назив понуђача: МесНса Ипеа Рћагт <±о.о.
Понуда број : 479/19 од 20.5.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 6 и 8.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

6

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија отпорни 

на већи притисак за тешке 
калцификоване лезије 

(дијаметра 2.0 т т  до 5 т т )  
(мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 т т )

Ассићзгсе РТСА 
ВаПооп 

ОНа^аИоп 
Са(Ие{ег, ОС- 
КМхххххх\Л/

Тегито
СогрогаИоп,

Јарап
комад 1.230 8.200,00 10.086.000,00 20% 2.017.200,00 12.103.200,00

8 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне окпузије

Ртесгозз М6 
Согопагу МЈсго- 
ОиЈс)е Са111е1ег, 

1МСР863А Ш 
МСР865А

Тегито
СогрогаИоп,

Јарап
комад 110 29.200,00 3.212.000,00 20% 642.400,00 3.854.400,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 13.298.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 2.659.600,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 15.957.600,00

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 2238/2017 од 24.8.2017. 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 уууууу.арг.аоу.гз утврдила да над понуђачем МЕ01СА Ш Е А  РНАВМ <±о.о. 
није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уталл/.пђз.гз утврдила да рачун понуђача МЕ01СА Ш Е А  РНАРМ с±о.о. није био у 
блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
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Комисија је констатовала да понуда понуђача МЕ01СА 1ЈМЕА РНАКМ сЈ.о.о. за партију 8 није прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 ,14/15 т 68/15), из разлога што вредност понуде за наведену партију прелази процењену 
вредност те партије.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача МЕ01СА 1ЈМЕА РНАКМ сЈ.о.о прихватљива 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 6.

9. „8ТАК8 МЕ01САИ. сЈ.о.о.”

Редни број понуде: 9
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-32 
Назив понуђача: 51агз МесКса! с!.о.о.
Понуда бро ј: 135/19 од 23.5.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1, 2, 3, 4 и 12.___________________ ____________ _____________ _________________________________________________

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

1

Балон катетери за 
предилатацију топогаН дизајна 
(Кх) (дијаметра 2.0 и више т т )  

(мерења се односе на балон 
дијаметра 3.0 т т )

АгИтез ВаПооп 
ОПа1а1Јоп 
Са1ће1ег 

Ка1а1озк1 кзгој
801-*"*

ВгобМес! 
МесИса! Со., Ш комад 13.405 3.385,00 45.375.925,00 20% 9.075.185,00 54.451.110,00

2

Балон катетери за 
предилатацију топогаП дизајна 
(Кх), (дијаметра 1.5 т т  и 1.25 

т т )  (мерења се односе на 
балон дијаметра 1,5 т т )

АгИтеб ВаПооп 
ОЈ1а1аИоп 
Са№е1ег 

Ка1а1озкЈ ћгој 
801-****

ВгобМес! 
МесПса! Со., Ш комад 2.650 3.905,00 10.348.250,00 20% 2.069.650,00 12.417.900,00

3

Балон катетери за 
предилатацију хроничне 

тоталне оклузије топогаП 
дизајна (Кх), (дијаметра 1.2 т т  
и мање) (мерења се односе на 

балон најмањег доступног 
дијаметра)

АгИтез ВаНооп 
□|1а1а410п 
Са(ће1ег 

Ка(а1о5кЈ ђгој 
801-****

ВгобМесЈ 
Месјјса! Со., Ш комад 420 6.111,00 2.566.620,00 20% 513.324,00 3.079.944,00

4

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија (дијаметра 

2.0 т т  до 5 т т )  (мерења се 
односе на балон дијаметра 3,0 

т т )

Могес N0 КХ 
РТСА ВаНооп 

ОПаЈаИоп 
Са№е(ег 

Ка1а1о§кЈ ђгој
ММс*****

Меп1 Ше 
бсЈепсез Ру1, 

Ш .
комад '7.599 4.105,00 31.193.895,00 20% 6.238.779,00 37.432.674,00
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12 Аспирациони катетери -  за 
мануелну аспирацију тромба

Азрјгоп - 
АзрЈгаИоп 
Са1ће1ег 

КаИобкЈ бгој 
А5Р6Р

Меп1 Ше 
Зсјепсез Ру1, 

Ш .
комад 650 8.703,00 5.656.950,00 20% 1.131.390,00 6.788.340,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 95.141.640,00

ИЗНОС ПДВ-А 19.028.328,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 114.169.968,00

Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 20 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 602/2015 од 24.2.2015. 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 у\лл/уу.арг.доу.г$ утврдила да над понуђачем 5ТАРЗ МЕ01СА1. сЈ.о.о. није 
покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уууууу.пђз.гз утврдила да рачун понуђача 5ТАР5 МЕ01СА1. сЈ.о.о. није био у блокади 
у последња 3 (три) месеца од дана објавл>ивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је  констатовала да понуда понуђача 5ТАК5 МЕ01СА1. сЈ.о.о. за партију 4 није одговарајућа у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 32) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), из следећих разлога:

понуђач нема захтевани дијаметар балон катетера од 2 .0 т т  до 5 т т ,  већ има дијаметар од 2 .0 т т  до 4 .5 0 т т ,
понуђач нема дужину балон катетера од б т т ,  1 2 т т ,  2 0 т т  или 2 5 т т ,  а захтеване дужине балон катетера - најмање 6 дужина балон 

катетера су: б т т ;  8 т т  или 9 т т ;  1 2 т т ;  1 5 т т ;  2 0 т т  или 2 5 т т  и 2 7 т т  или З О тт ;
понуђач нема дијаметар балон катетера од 3 ,2 5 т т , 3 ,7 5 т т  и 5 ,0 т т ,  а захтевани дијаметри балон катетера - најмање 11 дијаметара
балон катетера су: 2 т т ;  2 .2 5 т т ; 2 .5 т т ;  2 .7 5 т т ; З .О тт, 3 .2 5 т т ; 3 .5 т т ;  3 .7 5 т т ; 4 т т ;  4 .5 т т  и 5 т т  и
понуђач нема могућу „КЈззЈпд" технику два балона од З т т  дијаметра, у 6 1тепсћ (0,070 тс ћ )  лумену катетер водича катетера.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача 5ТАК5 МЕ01СА1. сЈ.о.о прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним  
набавкама („Службени гласник РС“  број 124/12,14/15 и 68/15) за партије 1, 2, 3 и 12.
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10. „В10ТЕС МЕ01СА1 с).о.о.’

Редни број понуде: 10
Број под којим је понуда заведена: 404-1-6/19-33 
Назив понуђача: ВЈо1ес МесИса! сЈ.о.о.
Понуда број: 224/19 од 24.5.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 7 и 13.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

7

НЕКОМПЛИЈАНТНИ 
балон катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних 
артерија са 
могућношћу 

притиска преко 30 
а !т  за резистентне 

-  ригидне лезије 
(дијаметра 2,0 т т  

до 4,5 т т )  (мерења 
се односе на балон 
дијаметра 3,0 т т )

ОРН мс 
бирег Нјдћ 
Ргеззиге 
РТСА
ВаНоопз, ххО- 
0хх-004

б1б МЕ01СА1. 
АС комад 23 32.990,00 758.770,00 10% 75.877,00 834.647,00

13
Коронарни балон 

катетери обложени 
леком

МадЈс Тоисћ®
бЈгоПтиз
Соа(ес1
ВаНооп,
СМТххххх

Епујзјоп
баепМ с
Ру( .Ш

комад 290 34.370,00 9.967.300,00 10% 996.730,00 10.964.030,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 10.726.070,00
ИЗНОС ПДВ-А 1.072.607,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 11.798.677,00
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.
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Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је понуђач В10ТЕС МЕ01СА1- <±о.о. уписан у Регистар 
понуђача и да је регистрација активна, као и да су донета решења о упису у Регистар понуђача бр. БПН 2963/2015 од 17.7.2015. године и бр. 
БПН 1598/2018 од 7.6.2018. године.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре уууууу.арг.аоу.гз утврдила да над понуђачем В10ТЕС МЕ01СА1. сЈ.о.о. није 
покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије ууууш.пћз.гз утврдила да рачун понуђача В10ТЕС МЕ01СА1. с1.о.о. није био у 
блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача В10ТЕС МЕ01СА1_ сЈ.о.о прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним  
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 7 и 13.
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:

Број под 
којим је 
понуда 

ззведена
Назив понуђача

Партија
за коју 

се 
одбија 
понуда

Разлози за одбијање 
понуде

Понуђена 
јединична 
ценз без 

ПДВ-а

Понуђена цена 
(укупна цена без 

ПДВ-а)

404-1-6/19-24 А1ЈЗТКОШЕ

14

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) 

Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) из разлога 
што вредност понуде за 

наведену партију 
прелази процењену 
вредност те партије.

64.300,00 5.465.500,00

(±0.0.
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Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) 

Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) из разлога 
што вредност понуде за 

наведену партију 
прелази процењену 
вредност те партије.

13.200,00 1.201.200,00

404-1-6/19-26 1п(ег?ог1аб МесПса!

4

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) 

Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) из разлога 
што вредност понуде за 

наведену партију 
прелази процењену 
вредност те партије.

7.600,00 57.752.400,00

с).о.о.

12

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) 

Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) из разлога 
што вредност понуде за 

наведену партију 
прелази процењену 
вредност те партије.

10.500,00 6.825.000,00

404-1-6/19-28 С13 МесЈЈса! сЈ.о.о. 1

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 

члана 106. и члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ 
број 124/12, 14/15), јер 
Комисија није могла да 

утврди стварну садржину 
понуде, из разлога што 
понуђач у достављеном 
обрасцу понуде бр. 4.1,

/ /
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није уписао једничне 
цене, тако да Комисија 
није била у могућности 
да понуду понуђача С15 
МЕ01СА1. <±о.о. упореди 

са другим понудама.

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 

члана 106. и члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 
68/15), јер Комисија није 
могла да утврди стварну 

садржину понуде, из 
разлога што понуђач у 
достављеном обрасцу 

понуде бр. 4.1, није 
уписао једничне цене, 
тако да Комисија није 
била у могућности да 
понуду понуђача С15 

МЕ01СА1. с1.о.о. упореди 
са другим понудама.

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 

члана 106. и члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама 
(„Службени гласник РС" 

број 124/12, 14/15 и 
68/15), јер Комисија није 
могла да утврди стварну 

садржину понуде, из 
разлога што понуђач у 
достављеном обрасцу 

понуде бр. 4.1, није 
уписаоједничне цене, 
тако да Комисија није 
била у могућности да 
понуду понуђача С15 

МЕ01СА1. сј.о.о. упореди 
са другим понудама. 

Такође, понудаје 
одбијена као 

неодговарајућа 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 што понуђено 

добро не испуњава 
тражене техничке 

карактеристике јер на 
дијаметру од 1,0 т т ,  а 

то је балон најмањег 
доступног дијаметра, 

нема максималну дужину 
од 20 т т  или дуже, као и 

на следећем дијаметру 
који износи 1,25 плт 

такође нема максималну 
дужину од 20 т т  или 

дуже.

10
Понуда је одбијена као 

неприхватљива у смислу 
члана 106. и члана 3. 

став 1. тачка 33) Закона о
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јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 
68/15), јер Комисија није 
могла да утврди стварну 

садржину понуде, из 
разлога што понуђач у 
достављеном обрасцу

пг> ц\то Л  Л и м јо. .V. . Ј 1 • • 1 • •'•Ј'-'
уписао једничне цене, 
тако да Комисија није 
била у могућности да 
понуду понуђача С13 

МЕ01СА1_ сЈ.о.о. упореди 
са другим понудама.

Понуда је одбијена као 
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 

Комисија није могла да 
утврди стварну садржину 
понуде, из разлога што 
понуђач у достављеном 
обрасцу понуде бр. 4.1, 

није уписао једничну 
цену за наведену партију

Такође, понудаје 
одбијена као 

неодговарајућа 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 што за партију 13 
понуђено добро нема 

минималну дужину 
балона -10  т т  или 

краће, која је тражена 
техничком 

спецификацијом, већ има 
само дужину од 15 т т .

Такође, понуђач за 
наведену партију није 

доставио једну 
публиковану студију у 
сиггеп!-и са 1Р > 1,5, а 

како је тражено 
техничком 

спецификацијом.

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 

члана 106. и члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 
68/15), јер Комисија није 
могла да утврди стварну 

садржину понуде, из 
разлога што понуђач у 
достављеном обрасцу 

понуде бр. 4.1, није 
уписао једничне цене, 
тако да Комисија није 
била у могућности да 
понуду понуђача С13 

МЕР1СА1_ <±о.о. упореди 
са другим понудама.

28



18

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 

члана 106. и члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 
68/15), јер Комисија није 
могла да утврди стварну 

садржину понуде, из 
разлога што понуђач у 
достављеном обрасцу 

понуде бр. 4.1, није 
уписао једничне цене, 
тако да Комисија није 
била у могућности да 
понуду понуђача С13 

МЕ01СА1. <±о.о. упореди 
са другим понудама.

/ /

19

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 

члана 106. и члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 
68/15), јер Комисија није 
могла да утврди стварну 

садржину понуде, из 
разлога што понуђач у 
достављеном обрасцу 

понуде бр. 4.1, није 
уписао једничне цене, 
тако да Комисија није 
била у могућности да 
понуду понуђача С13 

МЕ01СА1_ сЈ.о.о. упореди 
са другим понудама.

/ /

21

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 

члана 106. и члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 
68/15), јер Комисија није 
могла да утврди стварну 

садржину понуде, из 
разлога што понуђач у 
достављеном обрасцу 

понуде бр. 4.1, није 
уписао једничне цене, 
тако да Комисија није 
била у могућности да 
понуду понуђача С15 

МЕ01СА1. сЈ.о.о. упореди 
са другим понудама.

/ /

404-1-6/19-29 \/ЈСОГ С1.0.0. 1

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) 

Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) из разлога 
што вредност понуде за 

наведену партију 
прелази процењену 
вредност те партије.

4.070,00 54.558.350,00

404-1-6/19-31 МесПса Ипеа 
Рћагт с!.о.о.

8
Понуда је одбијена као 

неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) 

Закона о јавним

29.200,00 3.212.000,00
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набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) из разлога 
што вредност понуде за 

наведену партију 
прелази процењену 
вредност те партије.

404-1-6/19-32 3(аг5 МесПса! с!.о.о. 4

Плишла ппР^лЈоип 1/ал• Ј'-* «ни,,Ј“ '
неодговарајућа у смислу 
члана 3. став 1. тачка 32) 

Закона о јавним 
набавкама („ Службени 

гласник РС“ бр 
124/12,14/15 и 68/15) из 

следећих разлога:
- понуђач нема захтевани

дијаметар балон 
катетера од 2 .0 т т  до 

5 т т ,  већ има дијаметар 
од 2 .0 т т  до 4 .5 0 тт ,

- понуђач нема дужину 
балон катетера од б т т ,  
1 2 т т , 2 0 т т  или 2 5 т т ,

а захтеване дужине 
балон катетера - најмање 
6 дужина балон катетера 
су: б т т ;  8 т т  или 9 т т ;  
1 2 т т ; 1 5 т т ; 2 0 т т  или 

2 5 т т  и 2 7 т т  или ЗО тт;
- понуђач нема дијаметар

балон катетера од 
3 ,2 5 тт , 3 ,7 5 т т  и 
5 ,0 т т , а захтевани 

дијаметри балон 
катетера - најмање 11 

дијаметара балон 
катетера су: 2 т т ;  

2 .2 5 тт ; 2 .5 т т ; 2 .7 5 тт ; 
З .О тт, 3 .2 5 тт ; 3 .5 т т ; 
3 .7 5 тт ; 4 т т ;  4 .5 т т  и 

5 т т  и
- понуђач нема могућу 
„КЈззтд" технику два

балона од З т т  
дијаметра, у 6 ("гепсћ 
(0,070 Јпсћ) лумену 

катетер водича катетера.

4.105,00 31.193.895,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

® Најнижа понуђена цена за партије 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 
• Економски најповољнија понуда за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 14

КРИТЕРИЈУМ БРОЈ ПОНДЕРА

Цена без ПДВ-а ....... 50 пондера
Квалитет............................................................................................. 50 пондера

УКУПНО: 100 пондера
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I КРИТЕРИЈУМ 1- ЦЕНА (максималан број пондера 50)

Вредновање критеријума 1 -  Цена извршиће се на основу следеће формуле:

50 х најнижа понуђена цена
Поени за понуду X = ---------------------------------------------------

Цена из понуде X

II КРИТЕРИЈУМ 2 -  КВАЛИТЕТ (максималан број пондера 50)

1. За партију 1:

Количина балона за партију 1: 5а
------------------------------ ■ ■ ■■—.................. ? МесНготс 81аг& тесКса!

13.405 ос ш в и в ш и ш

К1:1е5Јоп егНгу ргоЛ1е 8 8 8
< 0.017 Јпсћ 8 0,016 0,016
> 0.017 ЈпсИ 0

К2: сго5з ргоШе 8 8 8
< 0.025 тсН 8 0,023 0,021
> 0.025 ЈпсИ 0

КЗ: И о т . ВР. 4 0 4
< 7  А1т 4 6
> 7 А1т 0 8

К4: КВР. 4 4 4
>12 а !т 4 14 14
<12 а1т 0

К5: т јп јт а !  ауаНаМе ђа1ооп 1епд(Н 6 6

< 10 т т 6 6 5
10-14 т т 2
>14 т т 0

К6: е1етеп1 кп !е п ји та  роб1ојапја ђа1опа 4 0 0

>4 т т 4
< 4 т т 0 4 4

К7: Рг. ргох.зћаЛ 8 8 8
<1.9 ^гепсћ 8 1,9 1,9
>1.9 Јгепсћ 0

К8: Рг. сИз^.зћаћ: 8 0
< 2,5 ТгепсИ 8 2,4
> 2,5 ТгепсИ 0 2,55

Број поена квалитет К1-К8 50 42 38

Понуђена јединична цена без ПДВ: 3.675,00 сЈт. 3.385,00 с1т.

Број поена цена (0-50) 50 46,05 50,00

УКУПНО ПОЕНА: 100 88,05 88.00
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2. За партију 2:

Количика бајЈџна за мар: ију 2: 

2.650

3
Сл.
0>

!
с

Зтагз тгаЈса: МесКгспЈс

К1: (езјоп еп4гу ргоШе 8 8 8

< 0.017 !ПсИ 8 0,016 0,016
> 0.017 Јпсћ 0

К2: сгозз рго?Пе 8 8 8
< 0.023 тсИ 8 0,0193 0,021
> 0.023 т с ћ 0

КЗ: Ноггј. ВР. 4 4 4
< 7 А1т 4 6 6
> 7 А1т 0

К4: ПВР. 4 4 0
> 12 а1т 4 14
<12 а !т 0 12

К5: т јп јт з !  з'/ај!ађ!е ђа!оог.
1епд1ћ 6 6 6

< 10 т т 6 5 6

10-14 т т 2

> 14 т т 0
К6: % роуесапје сИјате1га ђаЈопа 
па КВР 4 4 4

>10% 4 13,33 12

< 10% 0

К7: Рг. ргох.бћаП 8 8

<1.9 1гепсћ 8 1,9 1,9

> 1.9 Тгепсћ 0

К8: Рг. сЗ!Б1.зћаЛ 8 8

< 2,5 Тгепсћ 8 2,36 2,4

> 2.5 0

Број поема квзлитет К1-К8 50 50 46

Понуђена јединична цена без ПДВ: 3.905,00 3.790,00 с!т.

Број поена цена (0-50) 50 48,53 50,00

УКУПНО ПОЕНА: 100 46.00
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3. За партију 3:

... ....—....... .........................
Количина балона за партију 3:

П
он

де
ри

81аг8 тесЈЈса! УЈсог
420

К1: 1езЈоп еп(гу ргоГПе 0 0
< 0.016 т с ћ 8
> 0.016 т с ћ 0 0,016 0,017

К2: сго55 ргоШе 8 0
< 0.022 т с ћ 8 0,0186
> 0.022 Јпсћ 0 0,026

КЗ: И о т . ВР. 4 4 4
< 7 А1т 4 6 6
> 7  А1т 0

К4: КВР. 4 4
> 12 а1т 4 14 18
<12 а1т 0

К5: гги тта ! ауаЈ1ађ1е ђа1ооп 1епд№ ,ч :6; - 6 6

< 10 т т 6 5 8

10-14 т т 2

> 14 т т 0
К6: % роуесапје сКјате1га ћа1опа па 4" '' •■' 4 4
КВР

>10% 4 20 18

< 10% 0

К7: Рг. ргох.8НаП 8 0

<1.9 Јгепсћ 8 1,9

>1.9 Тгепсћ 0 2,6

К8: Рг. с11б*.5ћа« 8 8

< 2,5 Тгепсћ 8 2,36 2,3

> 2,5 Тгепсћ 0

Број поена квалитет К1-К8 50 42 26

Понуђена јединична цена без ПДВ: 6.111,00 с!Јп. 6.190,00 сПп.

Број поена цена (0-50) 50 50,00 49,36

УКУПНО ПОЕНА: 100 92,00 75,36

За партије 4. 5. 6 и 14 је поднета једна прихватљива понуда, па сходно томе није вршено 
бодовање.
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За партију 1:

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

1 МЕОТРОМС ЗРВ1ЈА с!.о.о. 3.675,00 (88,05 пондера) 49.263.375,00

2 ЗТАРЗ МЕ01СА1 с).о.о. 3.385,00 (88,00 пондера) 45.375.925,00

За паотију 2:

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

1 ЗТАРЗ МЕ01СА1 сЈ.о.о. 3.905,00 (98,53 пондера) 10.348.250,00

2 МЕОТРОМ1С ЗКВ1ЈА <±о.о. 3.790,00 (96,00 пондера) 10.043.500,00

За павтију 3 :

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

1 ЗТАРЗ МЕ01СА1 с1.о.о. 6.111,00 (92,00 пондера) 2.566.620,00

2 У1СОР с1.о.о. 6.190,00 (75,36 пондера) 2.599.800,00

За партију 4:

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

1 У1СОКс1.о.о. 4.250,00 32.295.750,00

За партију 5:

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

1 МЕ0ТР01М1С ЗКВ1ЈА с1.о.о. 8.200,00 10.086.000,00

За партију 6:

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

1 МЕР1СА ИИЕА РНАРМ сЈ.о.о. 8.200,00 10.086.000,00

За партију 7:

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

1 В10ТЕС МЕР1СА1- с!.о.о. 32.990,00 758.770,00

За партију 9:

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

1 АРТ1ЈЗ ргес1игесе га (гдоујпи сј.о.о. 49.500,00 643.500,00

За партију 10:

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

1 АРТ1Ј8 ргесЈигесе та (гдоујпи с1.о.о. 67.000,00 14.070.000,00

За партију 11:

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

1 АРТ113 ргесЈи/есе ха (гдоујпи сЈ.о.о. 59.500,00 773.500,00
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За партију 12 :

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

1 5ТАК5 МЕ01СА1. с1.о.о. 8.703,00 5.656.950,00

За партију 13 :

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

1 В10ТЕС МЕ01СА1. <±о.о. 34.370,00 9.967.300,00
2 (305РЕГС <±о.о. 41.900,00 12.151.000,00

За партију 14 :

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

1 005Р Е К  сј.о.о. 41.900,00 3.561.500,00

За партију 15:

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

1 АРТ1Ј5 ргесШгесе га {гдоути <±о.о. 55.000,00 550.000,00

За партију 17:

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

1 (305РЕГС с1.о.о. 19.200,00 768.000,00

За партију 18:

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

1 С05РЕР (±о.о. 60.000,00 3.180.000,00

За партију 20 :

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

1 АЏ бТРО Ш Е (±о.о. 8.780,00 1.580.400,00
2 1МТЕРР0РГГА5 МЕР1СА1- сЈ.о.о. 8.850,00 1.593.000,00

За партију 21 :

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

1 ИЧТЕРРОГСТАб МЕ01СА1. с±о.о. 10.250,00 932.750,00

За партије 8, 16 и 19 није извршено рангирање, јер су за партије 8 и 19 достављене понуде 
оцењене као неодговарајуће, односно неприхватљиве, док за партију 16 није достављена ниједна 
понуда.

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 скпаду 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 истих није било захтевано достављање доказа, у скпаду 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. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Балон катетера за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-6 се обуставља за 
партије 8, 16 и 19, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, из разлога што су за партије 8 и 19 достављене понуде оцењене као неодговарајуће, 
односно неприхватљиве, док за партију 16 није достављена ниједна понуда.

VIII. 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.

IX. Предлог комисије

I Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила 
је да се одлука о закгвучењу оквирног споразума за јавну набавку Балон катетера за 2019. годину, 
бр. ЈН 404-1-110/19-6, додели следећим понуђачима по партијама:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

1

Балон катетери за предилатацију 
топогаН дизајна (Вх) (дијаметра 2.0 и 

више т т )  (мерења се односе на 
балон дијаметра 3.0 т т )

МЕОТКОМС 5КВ1ЈА 
с!.о.о. 3.675,00 49.263.375,00

2

Балон катетери за предилатацију 
гпопогаЈ! дизајна (Кх), (дијаметра 1.5 

т т  и 1.25 т т )  (мерења се односе на 
балон дијаметра 1,5 т т )

8ТАВЗ МЕ01СА1_с1.о.о. 3.905,00 10.348.250,00

3

Балон катетери за предилатацију 
хроничне тоталне оклузије топогаН 
дизајна (Кх), (дијаметра 1.2 т т  и 

мање) (мерења се односе на балон 
најмањег доступног дијаметра)

ЗТАГСЗ МЕ01СА1- сЈ.о.о. 6.111,00 2.566.620,00

4

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери 
за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 

артерија (дијаметра 2.0 т т  до 5 т т )  
(мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 т т )

У1СОК с1.о.о. 4.250,00 32.295.750,00

5

НЕКОМПЛИЈАНТНИ нископрофилни 
балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 

коронарних артерија (дијаметра 2.0 
плт до 5 т т )  (мерења се односе на 

балон дијаметра 3,0 т т )

МЕОТКОМ1С 5ВВ1ЈА
С1.0.0. 8.200,00 10.086.000,00

6

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери 
за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 

артерија отпорни на већи притисак за 
тешке калцификоване лезије 

(дијаметра 2.0 т т  до 5 т т )  (мерења 
се односе на балон дијаметра 3,0 т т )

МЕР1СА Ш Е А  РНАРМ
С1.0.0. 8.200,00 10.086.000,00

7

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери 
за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 
артерија са могућношћу притиска 

преко 30 а1т за резистентне -  ригидне 
лезије (дијаметра 2,0 т т  до 4,5 т т )  

(мерења се односе на балон 
дијаметра 3,0 т т )

В10ТЕС МЕР1СА1 С1.0.0. 32.990,00 758.770,00

9
МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије -  ретроградни 

приступ

АРТ1Ј5 ргесЈигесе га 
1гдоу|пи с1.о.о. 49.500,00 643.500,00

10
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО)

АРТ115 ргесЈигесе га 
1гдоуЈпи с1.о.о. 67.000,00 14.070.000,00
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11 Микрокатетер са двоструким луменом АРТ113 ргесјигесе 2а 
(гдоујпи с1.о.о. 59.500,00 773.500,00

12 Аспирациони катетери -  за мануелну 
аспирацију тромба ЗТАР8 МЕ01СА1. <±о.о. 8.703,00 5.656.950,00

13 Коронарни балон катетери обложени 
леком В10ТЕС МЕ01СА1. с1.о.о. 34.370,00 9.967.300,00

14 РТА периферни балон обложен леком 
-  расШахе!, ОТУУ систем СОЗРЕК сЈ.о.о. 41.900,00 3.561.500,00

15 Балони за валвулопластику са ниским 
притиском пуцања

АРТ1ЈЗ ргесЈигесе га 
(гдоути с!.о.о. 55.000,00 550.000,00

17 Балон за мерење пречника 
преткоморске комуникације ООЗРЕР с1.о.о. 19.200,00 768.000,00

18
Некомплијантни коронарни балон 
катетери са спиралном жицом за 

резистентне - ригидне лезије
ООЗРЕР сЈ.о.о. 60.000,00 3.180.000,00

20

Периферни балон катетери за 
перкутане интервенције на 

периферним артеријским крвним 
судовима

АЏбТКОИИЕ сј.о.о. 8.780,00 1.580.400,00

21
Периферни балон катетери за 

перкутане интервенције на 
подколеним артеријским судовима

ШТЕКРОКТАЗ МЕР1СА1 
сЈ.о.о. 10.250,00 932.750,00

Укупно: 157.088,665,00

Горе наведени понуђачи неће извршити набавку уз помоћ подизвођача.

II Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила 
је  да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке Балон катетера за 2019. годину, бр. ЈН 404- 
1-110/19-6, за следеће партије:

Бр-
партаје Назив партије Јед

мере

I I I I I I
: I Укуина ' Укупма ^купиа 

Количина ■ Количина УкУпна [ 'Роцењена ! мроцењена ! ■ процењена 
заРФЗО заФо ;колГ  Је— а , > п = -

заООВО , РФЈО СОВО 1 ПДВ-а

8
МИКРОКАТЕТЕРИ 

за хроничне 
тоталне оклузије

ком 100 10 110 18.865,00 1.886.500,00 188.650,00 2.075.150,00

16

Балони за 
валвулопластику са 
високим притиском 

пуцања

ком. 5 10 15 55.000,00 275.000,00 550.000,00 825.000,00

19

Некомплијантни 
коронарни балон 

катетери са жицом 
за резистентне - 
ригидне лезије

ком 50 3 53 48.500,00 2.425.000,00 145.500,00 2.570.500,00

Укупно ком 155 23 178 4.586.500,00 884.150,00 5.470.650,00

Наиме, за партије 8, 16 и 19 нису испуњени услови за доношење одлуке о заклзучењу 
оквирног споразума, из разлога наведених у тачки VII. ове Одпуке.
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Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
Одлуку као у диспозитиву.

X. 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).

59019.56/100

Проф. др С&ња Радојевић Шкодрић

Ч/
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