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08/2 Број: 404-1-23/19-40 
 15.11.2018. године 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГРАФТОВА И ЕНДОВАСКУЛАРНИХ ГРАФТОВА СА 

ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА 

ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ 

ЗА ПАРТИЈE 21 и 30 

 

Број јн: 404-1-110/19-25 

 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће спровести поступак 

јавне набавке и закључити оквирне споразуме, док појединачне уговоре о јавној набавци 

закључују здравствене установе из Плана мреже здравствених установа. 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

6. Врста предмета: Добра 

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

Предмет јавне набавке графтова и ендоваскуларних графтова са пратећим 
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 
партије 21 и 30 је: 

Број 
партије 

Назив партије/ставке Количине  
Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

21. 
Ендоваскуларни графтови 
за грудну аорту дужи од 
220мм 

15 1.190.000,00 17.850.000,00 

30 

Ендоваскуларни графтови за елонгирану грудну аорту, са системом за парцијално 
отпуштање и дугачким носачем стент графта 

Тело стент графта 10 900.000,00 9.000.000,00 

Балон катетер* 10 10.000,00 100.000,00 

  Укупно за партију 30:  9.100.000,00 

       
        Назив и шифра из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи 

Редни број ЈН: 404-1-110/19-25 

8. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: После 

доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума и обуставе поступка.  

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 

http://www.rfzo.rs/
mailto:public@rfzo.rs
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9. Остале информације: 

 Имајући у виду да се Захтев за заштиту права заинтересованог лица односи на партије 

21- Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм и 30 – Ендоваскуларни 

графтови за елонгирану грудну аорту, са системом за парцијално отпуштање и дугачким 

носачем стент графта, наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне 

набавке за наведене партије, сходно члану 150. став 11. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник“ бр 124/12, 14/15 и 68/15), док за остале партије наставља активности у 

предметном поступку. 
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