Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-8/15-66
12 .11.2015. године
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени
гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015), Директор доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КОРОНАРНИХ СТЕНТОВА ЗА 2015. ГОДИНУ ЗА ПАРТИЈУ 5
1. Назив и адреса наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Јована
Мариновића 2, Београд.
2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне
набавке и закључио оквирне споразуме, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују
здравствене установе.
3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:
Предмет јавне набавке Коронарни стентови за 2015. годину, за партију 5:
Партија

Предмет набавке

Јед.мере

количина

Процењена
вредност

5

Коронарни стент израђен од легуре
хрома (кобалт или платина), са
биодеградабилним полимером,
обложен имуносупресивним леком
који зауставља прогресију
ћелијског циклуса инхибицијом mTOR-a

ком

1140

50.730.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи
Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-14
4. Првобитна вредност оквирног споразума за партију 5:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ-а

5

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт
или платина), са биодеградабилним полимером,
обложен имуносупресивним леком који зауставља
прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a

43.662.000,00

5. Измењена вредност оквирног споразума за партију 5:
Није дошло до промене вредности оквирног споразума, за партију 5, већ се оквирни
споразум мења у делу који се односи на потписника оквирног споразума на страни
добављача, тако да се уместо ДОБАВЉАЧ:
Заједничка понуда, кога заступа Мирослав Цакић, директор „GOSPER“ d.o.o., Београд, ул.
Омладинских Бригада бр. 86п, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 17174967
ПИБ број: 100047296
Број рачуна: 275-22001117111-50 који се води код SOCIETE GENERALE BANK Београд
STARS MEDICAL d.o.o., ул. Кумодрашка бр. 253, Београд, кога заступа директор
Снежана Огњановић

Матични број: 21065056
ПИБ број: 108774907
Број рачуна: 160420289-15 који се води код BANCA INTESA AD Београд
(у даљем тексту: Добављач)
На страни добављача уписује:
ДОБАВЉАЧ:
„GOSPER“ d.o.o., Београд, ул. Омладинских Бригада бр. 86п, кога заступа директор
Мирослав Цакић,
Матични број: 17174967
ПИБ број: 100047296
Број рачуна: 275-22001117111-50 који се води код SOCIETE GENERALE BANK Београд
(у даљем тексту: Добављач)
6. Објективни разлози за измену оквирног споразума, уз извод из конкурсне
документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Републички фонд за здравствено осигурање је спровео поступак јавне набавке
коронарних стентова за 2015. годину и дана 06.5.2015. године закључио Оквирни споразум бр.
18-4/15, за партију 5 - Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са
биодеградабилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију
ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a, са добављачем Gosper d.o.o. из Београда, као
носиоцем посла у заједничкој понуди Gosper d.o.o. из Београда и Stars medical d.o.o. из
Београда.
Републички фонд за здравствено осигурање је обавештен да су Решењем
Министарства здравља, број 515-01-04412/2015-16 од 25.8.2015. године, по основу службеног
надзора, поништена Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису у
Регистар медицинских средстава, којима је на име носиоца уписа STARS MEDICAL D.O.O.
Београд, извршен упис у Регистар медицинских средстава произвођача MERIL LIFE SCIENCES
PVT.,LTD.,MUKTANAND MARG, CHALA, VAPI-396191, GUJART, INDIJA као и све правне
последице које су ова решења произвела.
Такође, дана 1.10.2015. године, Републички фонд за здравствено осигурање је
обавештен од Министраства здравља да је донета пресуда Управног суда бр. 21 у 13187/15 од
23.09.2015. године, којом се одбацује захтев STARS MEDICAL D.O.O. Београд, за одлагање
извршења горенаведеног решења Министарства здравља број 515-01-04412/2015-16 од
25.8.2015. године.
Како је чланом 6. Споразума о заједничкој понуди бр. 109 од дана 26.3.2015. године, који
је саставни део понуде изабраног добављача, предвиђено да уколико дође до проблема у
пословању неког од чланова групе понуђача, обавезу испоруке целокупне количине добара која
су предмет конкретне јавне набавке може преузети један од чланова групе понуђача, обавезе
по овом оквирном споразуму преузеће носилац посла, предузеће за трговину на велико и мало,
посредовање и услуге Gosper d.o.o. из Београда, Омладинских Бригада 86п, МБ 17174967, ПИБ
100047296, који је као такав одређен чланом 3.Споразума о заједничкој понуди бр. 109 од дана
26.3.2015. године (саставни део понуде изабраног добављача).
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