Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
________ e-maii: public@ rfzo.rs
ПИБ 6р. 1Q1288707 мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-2/19-43
11.06.2019. године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА
ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ

Предмет: Достава Инструкције у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке каротидни и
лериферни стентови са пратећим опецифичним потрошним материјалом, који је неопходан за
његову имплантацију за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-2
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за потребе
здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку каротидии и периферни стентови са
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019.
годину, број ЈН 404-1-110/19-2, на основу које је дана 06.06.2019. године закључио оквирне споразуме са
изабраним добављачима.
Напомињемо да су оквирни споразуми закључени дана 06.06.2019. године, а примењују се од дана
30.06.2019. године, за период од 12 месеци.
Сходно горенаведеном, Здравствене установе
добављачима, од дана примене, за следеће партије:
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1

Каротидни стентови (monorail - rapid exchange
дизајн) са ћелијама затвореног дизајна,
израђени од легура

2

Каротидни стентови (monorail - rapid exchange дизајн) са ћелијама затвореног дизајна, израђени од нитинола,
цилидричног и конусног облика, са системом за дисталну протекци У

Ставка 1

Ставка 2

Каротидни стентови (monorail - rapid exchange
дизајн)
са ћелијама затвореног дизајна,
израђени од нитинола, цилидричног и конусног
облика
Систем за дисталну протекцију за Каротидни
стент (monorail - rapid exchange дизајн) са
антитробмбогеним премазом на филтеру, од
платина - тунгстена, систем слободан на жици

VICOR d.o.o.

30

62.000,00

120

65.000,00

7.800.000,00

70

60.000,00

4.200.000,00

HERMES
PHARMA
d.o.o.

Укупно за партију 2
3

Ставка 1

1.860.000,00

12.000.000,00

Каротидни стентови (m onorail-rapid exchange дизајн) са ћелијама отвореног дизајна, израђени од нитинола,
цилиндричног и конусног облика са системом за дисталну протекцију
Каротидни стентови (monorail - rapid exchange
дизајн) са ћелијама отвореног дизајна, израђени
од нитинола, цилиндричног и конусног облика

95
AUSTROLINE

60.000,00

5.700.000,00

Ставка 2

Систем за дисталну протекцију за Каротидни
стент (RX и OTW систем) од нитинолске
мрежице са хепаринским слојем

Ставка 3

Пратећа танка жица

d.o.o.
160

60.000,00

9.600.000,00

160

6.000,00

960.000,00

Укупно за партију 3

4

5
6

7

8
9

Каротидни стентови (monorail - rapid exchange
sistem) ca дуплом, микро и макро мрежицом,
израђени од нитинола за третман високо
ембологених лезија
Проксимална церебрална протекција
оклузивним балонима
Тврда жица - водич, веће чврстине (stiff жица),
ангулираног (angled) врха са хидрофилним
површним слојем

Водич уводник ( Guding Sheath) правог и
закривљеног врха (multipurpose облик)

Самоослобађајући перифени стентови израђени
од нитинола за суперфицијалну артерију
Самоослобађајући
покривени
периферни
стентови израђени од легура, а покривени PTFE
или Dakronom

Заједничка
понуда:МЕ01
CA LINEA
PHARM d.o.o.
и
AUSTROLINE
d.o.o.
AUSTROLINE
d.o.o.
MEDICA
LINEA
PHARM d.o.o.
Заједничка
понуда:
APTUS d.o.o.
Beograd и
MEDICA
LINEA
PHARM d.o.o.
AUSTROLINE
d.o.o.

16.260.000,00

120

110.000,00

13.200.000,00

10

70.000,00

700.000,00

350

1.700,00

595.000,00

350

9.000,00

3.150.000,00

200

44.000,00

8.800.000,00

VIGOR d.o.o.

2

176.000,00

352.000,00

11

Васкуларни чеп за емболизацију (Vascular Plug)

HERMES
PHARMA
d.o.o.

20

85.000,00

1.700.000,00

12

Самоослобађајући перифени стентови израђени
од нитинола, 07 W систем, за дугачке лезије на
суперфицијалној и поплитеалној артерији

HERMES
PHARMA
d.o.o.

75

75.000,00

5.625.000,00

13

Дилатациони каротидни балон

VICOR d.o.o.

350

8.500,00

2.975.000,00

14

Периферни стентови премонтирани на балон

500

24.900,00

12.450.000,00

15

Ренални стентови премонтирани на балон

80

24.900,00

1.992.000,00

16

Самоослобађајући перифени стентови израђени
од нитинола за илијачне и супрааортне
артеријске крвне судове

90

37.300,00

3.357.000,00

HERMES
PHARMA
d.o.o.
HERMES
PHARMA
d.o.o.
VICOR d.o.o.

УКУПНО

85.016.000,00

Скенирани закључени оквирни споразуми, модели уговора и прилози 1 и 2 уговора, се могу наћи на
интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке2019.год./0квирни споразуми2019./
каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан
за
његову
имплантацију
за
2019.
годину,
односно
на
следећој
адреси:
http://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/n-2019/virni-sp-r-zu-h2019.
Појединачне уговоре за предметна добра, закључују непосредно здравствене установе са
наведеним добављачима. За сваког добављача постоји посебан модел уговора, који се може наћи на
горенаведеној интернет страници.
Прилог 1 модела уговора је табела у коју се уноси количина предметног материјала за који се
закључује уговор. Табела је форматирана да сама израчуна вредност уговора са ПДВ-ом, тако да је у
уговор (члан 3. став 4), потребно само унети укупну вредност са ПДВ-ом (вредност са две децимале).
Сваки модел уговора садржи, поред Прилога 1, и Прилог 2 - Образац КВИ.
Приликом попуњавања Прилога 1 уговора, у Прилогу 2
сви неопходни подаци за евидентирање појединачних уговора
Републички фонд достави здравственој установи, како би иста
извештај за Управу за јавне набавке, у складу са чланом 132.
гласник РС"бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

- Образац КВИ се аутоматски приказују
о јавној набавци, а које је потребно да
била у могућности да сачини квартални
Закона о јавним набавкама ("Службени

Након израде уговора и попуњавања Прилога 1 уговора, потребно је да здравствена установа
одштампа и Прилог 2 уговора који ће приложити уз исти, а у циљу лакшег извештавања Управе за јавне
набавке.
У случају потребе за закључивањем уговора за додатне количине, здравствене установе се не
обраћају Републичком фонду за сагласност, већ исте закључују на количине које су им потребне,
узимајући у обзир динамику испоруке, период трајања уговора и расположива финансијска средства.
Посебно напомињемо да здравствене установе HE ТРЕБА да достављају примерке закључених
уговора у папирној форми Сектору за јавне набавке Републичког фонда. Скениране уговоре достављати
матичној Филијали Републичког фонда. Филијала чува скениране уговоре за своју евиденцију, и исте не
прослеђује Дирекцији Фонда.
Праћење потрошње и испоруке предметног материјала, рефереитне здравствене установе ће
вршити кроз апликацију за праћење централизованих јавних набавки https://cin.zus.rfzo.rs/. у складу са
инструкцијом и корисничким упутством бр. 404-1067/16 од 14.11.2016. године.
Такође, за сва даља питања и информације, потребно је обраћати се е-маил-ом, искључиво на
адресу cin.kPStentovi@rfzo.rs.
Напомињемо, да је за партију 10 - Премонтирани на балон покривени периферни стентови
израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom, уложен Захтев за
заштиту права.
С тим у вези, о начину обезбеђивања количина за период до закључења новог оквирног
опоразума за партију 10, а имајући у виду да оквирни споразум, закључен у претходном поступку
јавне набавке, број 404-1-110/18-9, за наведено добро важи до 29.6.2019. године, лотребно је да
здравствене установе на подручју Ваше филијале, обавестите следеће:
У циљу обезбеђења континуираног снабдевања предметним добром, неопходно је да
здравствене установе, пре истека важења оквирног споразума (29.6.2019.године), закључе
појединачне уговоре за количине које оу им неопходне за период до краја августа месеца 2019.
године, а на основу доле наведеног оквирног споразума:
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Каротидни и
периферни
стентови са
Премонтирани на балон
пратећим
специфичним
покривени периферни стентови
потрошним
израђени од нерђајућегчелика
материјалом,
или легуре, а покривени PTFE
који је
или Dakronom
неопходан за
његову
имплантацију
за 2018. годину

404-1-110/18-9

Austroline
d.o.o.

46/3-18

Уговоре за додатне количине за напред наведено добро неће бити могуће закључивати након
истека рока важења оквирног споразума.
За горе наведену партију 10, скенирани оквирни споразум, гиодел уговора и прилози 1 и 2
уговора се могу наћи
на интернет страници Републичког фонда, у депу
Јавне
набавке2018.год./0квирни споразуми2018./ каротидни и периферни стентови са пратећим
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2018. годину,
односно на следећој адреси: http://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/n2018/okvirnisporazumi2018.
Појединачне уговоре за предметно добро, закључују непосредно здравствене установе са
наведеним добављачем, на основу модела уговора, који се може наћи на rope наведеној интернет
страници.
Потребно је да са садржином ове Инструкције упознате све здравствене установе из Плана
мреже са свог подручја, које у пружању здравствене заштите користе материјал који је предмет
овејавне набавке.

С поштовањем,
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

59019 . 55/84

