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. 404-1-135/13-76
14.03.2014. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)
Републички фонд за здравствено осигурање објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16 и 17
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
2. Врста Наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, je спровeo поступак јавне
набавке графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014.
годину у име и рачун здравствених установа у Републици Србији.
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, 51/13-испр. и 86/13).
Републички фонд за здравствено осигурање је спровео поступак јавне набавке и на основу
истог je закључиo оквирне споразуме за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16 и 17, док ће
појединачне уговоре о јавној набавци закључити здравствене установе на основу оквирних
споразума.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Графтови, ендоваскуларни графтова и пратећи потрошни материјал за 2014.
годину
партија

назив мед.средства:

количина

Јединица мере

ШИФРА ИЗ
ОРН

1.

Impregnirani tubularni polyester
®
(Dacron ) graftovi promera 24 i 22 mm

20

комад

33600000

2.

Impregnirani tubularni polyester
®
(Dacron ) graftovi promera 20,18 i 16
mm

97

комад

33600000

3.

Impregnirani tubularni polyester
(Dacron®) graftovi promera 8 i 6 mm

534

комад

33600000

4.

Impregnirani polyester (Dacron )
graftovi obloženi srebro-acetatom Triaksijalni promera 8 mm, dužine
100x60 cm

20

комад

33600000

5.

Impregnirani polyester (Dacron )
graftovi obloženi srebro-acetatom Bifurkacioni promera 16x8 i 14x7 mm

15

комад

33600000

6.

Impregnirani bifurkacioni polyester
®
(Dacron ) graftovi 20x10,
18x9,16x8,14x7 i 12x6 mm

686

комад

33600000

®

®

10.

Tubularni PTFE graftovi spolja ojačani
sa "prstenovima" ili "spiralom"
promera 8 i 6 mm

31

комад

33600000

13.

Impregnirani tubularni polyester
(Dacron®) graftovi obloženi srebroacetatom promera 8 i 6 mm

20

комад

33600000

15.

SETOVI ZA " IN SITU " BYPASS

45

комад

33600000

16.

VENSKI STRIPERI

348

комад

33600000

17.

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

10

комад

33600000

Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-16

4. Број добављача са којима је споразум закључен:
Оквирни споразум, за сваку партију, је закључен са по једним добављачем.

Оквирни
споразум

партија

назив мед.средства:

Добављач

2.

Impregnirani tubularni polyester (Dacron ) graftovi
promera 20,18 i 16 mm

3.

Impregnirani tubularni polyester (Dacron ) graftovi promera
8 i 6 mm

4.

Impregnirani polyester (Dacron®) graftovi obloženi srebroacetatom - Triaksijalni promera 8 mm, dužine 100x60 cm

5.

Impregnirani polyester (Dacron ) graftovi obloženi srebroacetatom - Bifurkacioni promera 16x8 i 14x7 mm

6.

Impregnirani bifurkacioni polyester (Dacron ) graftovi
20x10, 18x9,16x8,14x7 i 12x6 mm

13.

Impregnirani tubularni polyester (Dacron ) graftovi
obloženi srebro-acetatom promera 8 i 6 mm

16.

VENSKI STRIPERI

1.

Impregnirani tubularni polyester (Dacron ) graftovi promera
24 i 22 mm

10.

Tubularni PTFE graftovi spolja ojačani sa "prstenovima" ili
"spiralom" promera 8 i 6 mm

17.

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

15.

SETOVI ZA " IN SITU " BYPASS

®

®

Бр. 23-1/14

®

Dijamed d.o.o., Нови Београд,
Булевар Зорана Ђинђића
105/19

®

®

®

Бр. 23-2/14

Бр. 23-3/14

Intrex d.o.o., Нови Сад,
Далматинска 17

Alta d.o.o., Београд,
Васе Чарапић 5

5. Датум закључења и период важења оквирног споразума:
Оквирни споразум закључен је дана 13.03.2014. године на период од годину дана.

62014.51/29

