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08/2 Број: 404-1-29/20-25 
9.7.2020. године 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОРОНАРНИ СТЕНТОВИ ЗА 2020. ГОДИНУ  

За партију 4 
 
 

Број јн: 404-1-110/20-31 
 
 

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 оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци 
закључивати 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 Коронарни стентови за 2020. годину, бр.јн. 404-1-110/20-31 за 
партију 4 је: 

Бр. 
партије 

Назив партије 
јед. 

мере 
Количине  

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а по 
партијама 

4 

Коронарни стент израђен од легуре хрома 
(кобалт или платина), са  три нелинеарна 
флексибилна конектора у целој дужини 
стента или хибридни дизајн ћелије са 
перманентним полимером, обложен 

имуносупресивним леком који зауставља 
прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-

TOR-a 

ком 5.000 35.000,00 175.000.000,00 

 

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

Редни број ЈН: 404-1-110/20-31 

8. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Пре истека рока 
за подношење понуда. 

 
9. Остале информације: 

Имајући у видуда се Захтев за заштиту права заинтересованог лица односи на партију 4 - 
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са  три нелинеарна 
флексибилна конектора у целој дужини стента или хибридни дизајн ћелије са перманентним 
полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a, Наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне 
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набавке, за наведену партију, сходно члану 150. став 11.Закона о јавним 
набавкама(„Службени гласник“бр 124/12, 14/15и 68/15). За остале партије, радње у поступку 
нису заустављене, те ће се поступак отварања понуда одржати дана 16.7.2020. године у 
11:00 часова, како је и заказано. 
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