Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-135/13-87
25.03.2014. године

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС", бр. 124/12)
Републички фонд за здравствено осигурање објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала
за 2014. годину
за партије 19, 20 и 22
ЈН БР:404-1-110/14-16
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Републички фонд за здравствено осигурање има обавезу да, за потребе здравствених
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне
набавке уградног материјала за 2014. годину, а сходно чл. 17а Уредбе о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13испр. и 86/13).
5. Врста поступка: отворени поступак
6. Врста предмета: Добра
7.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Предметна јавна набавка обликована је у 25 партијa:
партија

назив мед.средства:

количина

Јединица мере

процењена
вредност

20

комад

388.000,00

97

комад

1.425.900,00

534

комад

8.383.800,00

20

комад

1.288.000,00

15

комад

460.500,00

686

комад

13.514.200,00

7

комад

595.000,00

3

комад

255.000,00

4

комад

159.920,00

31

комад

1.053.380,00

9

комад

343.800,00

53

комад

1.457.500,00

®

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Impregnirani tubularni polyester (Dacron ) graftovi
promera 24 i 22 mm
®
Impregnirani tubularni polyester (Dacron ) graftovi
promera 20,18 i 16 mm
®
Impregnirani tubularni polyester (Dacron ) graftovi
promera 8 i 6 mm
®
Impregnirani polyester (Dacron ) graftovi obloženi
srebro-acetatom - Triaksijalni promera 8 mm, dužine
100x60 cm
®
Impregnirani polyester (Dacron ) graftovi obloženi
srebro-acetatom - Bifurkacioni promera 16x8 i 14x7 mm
®
Impregnirani bifurkacioni polyester (Dacron ) graftovi
20x10, 18x9,16x8,14x7 i 12x6 mm
Tubularni PTFE graftovi spolja ojačani sa
"prstenovima" ili "spiralom" promera 20, 18 mm
Tubularni PTFE graftovi spolja ojačani sa
"prstenovima" ili "spiralom" promera 16 mm
Tubularni PTFE graftovi spolja ojačani sa
"prstenovima" ili "spiralom" promera 12 и 10 mm
Tubularni PTFE graftovi spolja ojačani sa
"prstenovima" ili "spiralom" promera 8 i 6 mm
Konusni PTFE graft spolja ojačan sa "prstenovima" ili
"spiralom" promera 7- 5 mm
PTFE graft za hemodijalizu promera 5 i 6 mm

®

20

комад

634.000,00

14.

Impregnirani tubularni polyester (Dacron ) graftovi
obloženi srebro-acetatom promera 8 i 6 mm
FOGARTY KATETERI (veličine od 2 do 10 Ch)

2.277

комад

5.191.560,00

15.

SETOVI ZA " IN SITU " BYPASS

45

комад

1.438.650,00

16.

VENSKI STRIPERI
Impregnirani tubularni polyester (Dacron®) graftovi
promera 24 i 22 mm, sa 4 grane ( za torakoabdominalnu
aortu)

348

комад

863.040,00

10

комад

887.500,00

18.

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са
супрареналном фиксацијом, механизмом за
парцијално отпуштање и припадајућим екстензијама,
за анеуризме чији је врат дужине од 10мм и више

29

комад

28.058.283,00

19.

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са
инфрареналном фиксацијом и са припадајућим
екстензијама

9

комад

10.779.210,00

20.

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са
илијачним артеријама мањим од 7 мм и са
припадајућим екстензијама

5

комад

4.500.000,00

21.

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту,
дијаметра од 46мм и мање, са системом за
парцијално отпуштање

15

комад

13.252.320,00

22.

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са
доступним пратећим есктензијама за имплантацију
из два дела

1

комад

2.060.000,00

23.

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од
220мм, са доступне четири различите дужине

2

комад

1.819.480,00

24.

Тврда жица

104

комад

1.155.596,00

25

Patch за ојачање зида крвног суда

116

комад

580.000,00

13.

17.

УКУПНО

100.544.639,00

Ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи
8. Процењена вредност јавне набавке за партије 19, 20 и 22 је дата у тачки 7 овог
Обавештења.
9. Број примљених понуда за партије 19, 20 и 22 и подаци о понуђачима:
Партија
19
20
22

Предмет набавке
Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са
инфрареналном фиксацијом и са припадајућим
екстензијама
Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са
илијачним артеријама мањим од 7 мм и са
припадајућим екстензијама
Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са
доступним пратећим есктензијама за
имплантацију из два дела

Број понуда по
партијама

Понуђач

1

Biostent d.o.o.

1

Biostent d.o.o.

1

Biostent d.o.o.

10. Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке за партије 19, 20 и 22 је обустављен из разлога што Комисија није
била у могућности да директору Републичког фонда за здравствено осигурање предложи Одлуку о
закључењу оквирног споразума будући да није био испуњен услов предвиђен чл. 107 ст. 3 Закона.
Наиме, за горе наведене партије прибављена је само по једна понуда, која је од стране
Комисије оцењена као неприхватљива.

2

Сходно наведеном, директор Републичког фонда за здравствено осигурање је дана
10.03.2014.године, применом члана 109. Закона, донео одлуку о обустави поступка предметне
јавне набавке за напред наведене партије.

11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке ће, за партије 19, 20 и 22 бити поново покренут у најскоријем року.

62014.51/65

3

