
 

08 број.  404-1-9/17-53 
10.07.2017. године 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  

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: 
www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника донели су дана 3.4.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране 
више наручилаца.  

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирне споразуме 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. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

       Предмет јавне набавке Коронарних стентова за 2017. годину за партије за које су закључени 
оквирни споразуми је: 

Бр. 
парти-

је 
Назив партије 

Јед. 
мере 

Количине 
за РФЗО 

 
Количине 

за Фонд за 
СОВО 

 
Укупне 
количи-

не 

 
Процењена 
јединична 

цена 

 
Процењена 
вредност за 

РФЗО 

Процењена 
вредност за  

Фонд за 
СОВО 

Процењена 
вредност по 
партијама 

2 

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

дебљином жице (strut thickness) < 
0.0032 inch 

(дебљина жице се односи на стент 
дијаметра 3,0mm) 

ком 4.000 50 4.050 11.300,00 45.200.000,00 565.000,00 45.765.000,00 

3 

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

дебљином жице (strut thickness) ≥ 
0.0032 inch 

(дебљина жице се односи на стент 
дијаметра 3,0mm) 

ком 2.250 0 2.250 11.300,00 25.425.000,00 0,00 25.425.000,00 

5 

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

обложен имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију ћелијског 

циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком 1.800 60 1.860 38.300,00 68.940.000,00 2.298.000,00 71.238.000,00 

6 

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

ћелијама затвореног или 
интермедијерног дизајна (хибридни 

дизајн), са перманентним полимером, 
обложен имуносупресивним леком 

који зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком 2.600 120 2.720 38.300,00 99.580.000,00 4.596.000,00 104.176.000,00 
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7 

Коронарни стент израђен од легуре 
хрома (кобалт или платина), са 
ћелијама отвореног дизајна, са 

перманентним полимером, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком       800 0 800 38.300,00 30.640.000,00 0,00 30.640.000,00 

8 

Коронарни стент израђен од легуре 
хрома (кобалт или платина) без 

полимера, обложен 
имуносупресивним леком који 

зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком 2.100 100 2.200 38.300,00 80.430.000,00 3.830.000,00 84.260.000,00 

9 

Коронарни стент израђен од 
нерђајућег челика без полимера, 

обложен имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију ћелијског 

циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком 900 20 920 38.300,00 34.470.000,00 766.000,00 35.236.000,00 

10 

Коронарни стент отвореног дизајна,  
израђен од вишеструке сегментне 

легуре хрома (кобалт или платина) са 
перманентним полимером обложен 

имуносупресивним леком који 
зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком 1000 110 1.110 38.300,00 

 
 
 

38.300.000,00 4.213.000,00 42.513.000,00 

Укупно 422.985.000,00 16.268.000,00 439.253.000,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи, за све партије 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-11 

7. Број добављача са којима је споразум закључен: 

Број 
партије 

Назив партије 
Назив добављача са 

којим је закључен 
оквирни споразум 

Број добављача 
са којим је 
споразум 
закључен 

2 
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина)са 

дебљином жице (strut thickness) < 0.0032 inch 
(дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm) 

GOSPER d.o.o 1 

3 
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина)са 

дебљином жице (strut thickness) ≥ 0.0032 inch 
(дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm) 

HERMES PHARMA 
d.o.o. 

1 

5 
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са 

циркумферентним полимером, обложен имуносупресивним леком који 
зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a 

GOSPER d.o.o 1 

6 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са 
ћелијама затвореног или интермедијерног дизајна (хибридни дизајн), са 

перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који 
зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a 

Заједничка понуда: 
HERMES PHARMA 

d.o.o. и VICOR 
d.o.o. 

1 

7 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са 
ћелијама отвореног дизајна, са перманентним полимером, обложен 

имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

Заједничка понуда: 
HERMES PHARMA 

d.o.o. и VICOR 
d.o.o. 

1 

8 
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) без 

полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију 
ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a 

Заједничка понуда: 
GOSPER d.o.o. и 
SOUL MEDICAL 

d.o.o. 

1 

9 
Коронарни стент израђен од нерђајућег челика без полимера, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса 

инхибицијом m-TOR-a 
NEOMEDICA d.o.o. 1 

10 

Коронарни стент отвореног дизајна,  израђен од вишеструке сегментне 
легуре хрома (кобалт или платина) са перманентним полимером обложен 

имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

BIMED d.o.o 1 

 



 

 3 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Oквирни споразуми закључени су дана 07.07.2017. године на период од 12 (дванаест) месеци 
од дана потписивања. 

 
 
 
 
57017.49/114 


