
 

 

08/2 број 404-1-135/13-112 
15.07.2014. године 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

НАКОН СПРОВЕДЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 404-1-110/14-16  
У II КВАРТАЛУ 2014. ГОДИНЕ 

(ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21 И 23) 
 

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 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, као наручилац, је у име и за рачун 
здравствених установа, спровео поступак јавне набавке и закључио оквирне споразуме бр. 23-
1/14, 23-2/14, 23-3/14, 23-4 и 23-5/14 на основу којих здравствене установе закључују 
појединачне уговоре о јавним набавкама.  

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 процењена 
вредност  

1. Impregnirani tubularni polyester (Dacron ®) graftovi 
promera 24 i 22 mm 20 комад 388.000,00 

2. Impregnirani tubularni polyester (Dacron ®) graftovi  
promera 20,18 i 16 mm 97 комад 1.425.900,00 

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

534 комад 8.383.800,00 

4. 
Impregnirani  polyester (Dacron ®) graftovi obloženi  

srebro-acetatom - Triaksijalni promera 8 mm,  dužin e 
100x60 cm 

20 комад 1.288.000,00 

5. Impregnirani polyester (Dacron ®) graftovi obloženi  
srebro-acetatom - Bifurkacioni promera 16x8 i 14x7 mm   15 комад 460.500,00 

6. Impregnirani bifurkacioni polyester (Dacron ®) graftovi 
20x10, 18x9,16x8,14x7 i 12x6 mm 686 комад 13.514.200,00 

10. Tubularni PTFE graftovi spolja oja čani  sa 
"prstenovima"  ili "spiralom" promera 8 i 6 mm 31 комад 1.053.380,00 

13. Impregnirani tubularni polyester (Dacron ®) graftovi 
obloženi srebro-acetatom promera 8 i 6 mm 20 комад 634.000,00 
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15. SETOVI ZA " IN SITU " BYPASS 45 комад 1.438.650,00 

16. VENSKI STRIPERI 348 комад 863.040,00 

17. 
Impregnirani tubularni polyester (Dacron®) graftovi  

promera 24 i 22 mm, sa 4 grane  ( za torakoabdomina lnu 
aortu) 

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 

21. 
Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, 
дијаметра од 46мм и мање, са системом за 

парцијално отпуштање 
15 комад 13.252.320,00 

23. Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 
220мм, са доступне четири различите дужине 2 комад 1.819.480,00 

 

ШИФРА ИЗ ОРН - 33600000 – фармацеутски производи; 

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

4. Уговорена вредност за други квартал 2014. године je 45.373.119,00 динара без 
ПДВ-а: 

Партија Предмет набавке Уговорена вредност 
без ПДВ-а Оквирни споразум  Назив добављача 

1 
Impregnirani tubularni polyester 

(Dacron ®) graftovi promera 24 i 22 mm 89.500,00 Бр.23-2/14 од 13.03.2014. 
године 

Intrex d.o.o. 

2 
Impregnirani tubularni polyester 

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

376.920,00 
Бр.23-1/14 од 13.03.2014. 

године Dijamed d.o.o. 

3 
Impregnirani tubularni polyester 

(Dacron ®) graftovi promera 8 i 6 mm 1.503.360,00 
Бр.23-1/14 од 13.03.2014. 

године Dijamed d.o.o. 

4 

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

100x60 cm 
628.200,00 

Бр.23-1/14 од 13.03.2014. 
године Dijamed d.o.o. 

5 
Impregnirani polyester (Dacron ®) graftovi 
obloženi  srebro-acetatom - Bifurkacioni 

promera 16x8 i 14x7 mm   
212.400,00 

Бр.23-1/14 од 13.03.2014. 
године Dijamed d.o.o. 

6 
Impregnirani bifurkacioni polyester 

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

1.338.560,00 
Бр.23-1/14 од 13.03.2014. 

године Dijamed d.o.o. 

10. 
Tubularni PTFE graftovi spolja oja čani  

sa "prstenovima"  ili "spiralom" promera 
8 i 6 mm 

659.800,00 
Бр.23-2/14 од 13.03.2014. 

године Intrex d.o.o. 

13. 
Impregnirani tubularni polyester 

(Dacron ®) graftovi obloženi srebro-
acetatom promera 8 i 6 mm 

287.200,00 
Бр.23-1/14 од 13.03.2014. 

године Dijamed d.o.o. 

15. SETOVI ZA " IN SITU " BYPASS 0,00 
Бр.23-3/14 од 13.03.2014. 

године 
Alta d.o.o. 

16. VENSKI STRIPERI 161.200,00 
Бр.23-1/14 од 13.03.2014. 

године 
Dijamed d.o.o. 

17. 
Impregnirani tubularni polyester 

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

0,00 
Бр.23-2/14 од 13.03.2014. 

године Intrex d.o.o. 



 

aortu) 

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 

27.228.477,00 
Бр.23-4/14 од 23.05.2014. 

године Bimed d.o.o. 

21. 
Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту, дијаметра од 46мм и мање, са 
системом за парцијално отпуштање 

11.977.762,00 
Бр.23-4/14 од 23.05.2014. 

године Bimed d.o.o. 

23. 
Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту дужи од 220мм, са доступне 

четири различите дужине 
909.740,00 

Бр.23-5/14 од 06.06.2014. 
године Dijamed d.o.o. 

 
5. Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена 

 
6. Број примљених понуда  по партијама: 

Партија Предмет набавке Број понуда по 
партијама Понуђач 

1 Impregnirani tubularni polyester (Dacron ®) graftovi promera 24 
i 22 mm 2 Dijamed d.o.o.; 

Intrex d.o.o. 

2 Impregnirani tubularni polyester (Dacron ®) graftovi  promera 
20,18 i 16 mm 2 Dijamed d.o.o.; 

Intrex d.o.o. 

3 Impregnirani tubularni polyester (Dacron ®) graftovi promera 8 i 
6 mm 2 Dijamed d.o.o.; 

Intrex d.o.o. 

4 Impregnirani  polyester (Dacron ®) graftovi obloženi  srebro-
acetatom - Triaksijalni promera 8 mm,  dužine 100x6 0 cm 1 Dijamed d.o.o. 

5 Impregnirani polyester (Dacron ®) graftovi obloženi  srebro-
acetatom - Bifurkacioni promera 16x8 i 14x7 mm   1 Dijamed d.o.o. 

6 Impregnirani bifurkacioni polyester (Dacron ®) graftovi 20x10, 
18x9,16x8,14x7 i 12x6 mm 3 

Alta d.o.o.; 
Dijamed d.o.o.; 

Intrex d.o.o. 

10 Tubularni PTFE graftovi spolja oja čani  sa "prstenovima"  ili 
"spiralom" promera 8 i 6 mm 4 

Alta d.o.o.; 
Dijamed d.o.o.; 

Intrex d.o.o.; 
Biostent d.o.o. 

13 Impregnirani tubularni polyester (Dacron ®) graftovi obloženi 
srebro-acetatom promera 8 i 6 mm 1 Dijamed d.o.o. 

15 SETOVI ZA " IN SITU " BYPASS 1 Alta d.o.o. 

16 VENSKI STRIPERI 1 Dijamed d.o.o. 

17 Impregnirani tubularni polyester (Dacron®) graftovi  promera 24 
i 22 mm, sa 4 grane  ( za torakoabdominalnu aortu) 1 Intrex d.o.o. 

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 

2 
Bimed d.o.o. 

Biostent d.o.o. 

21. Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, дијаметра од 
46мм и мање, са системом за парцијално отпуштање 2 

Bimed d.o.o. 

Biostent d.o.o. 

23. Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, 
са доступне четири различите дужине 2 

Dijamed d.o.o. 

Biostent d.o.o. 

 
7. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Партија Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена 

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

377.600,00 358.000,00 



 

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

1.600.500,00 1.354.120,00 

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

9.024.600,00 7.433.280,00 

4 
Impregnirani  polyester (Dacron ®) graftovi 

obloženi  srebro-acetatom - Triaksijalni 
promera 8 mm,  dužine 100x60 cm 

1.396.000,00 1.396.000,00 

5 
Impregnirani polyester (Dacron ®) graftovi 
obloženi  srebro-acetatom - Bifurkacioni 

promera 16x8 i 14x7 mm   

531.000,00 531.000,00 

6 
Impregnirani bifurkacioni polyester 

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

16.807.000,00 11.478.152,00 

10 
Tubularni PTFE graftovi spolja oja čani  sa 
"prstenovima"  ili "spiralom" promera 8 i 

6 mm 

1.280.300,00 894.350,00 

13 
Impregnirani tubularni polyester 

(Dacron ®) graftovi obloženi srebro-
acetatom promera 8 i 6 mm 

718.000,00 718.000,00 

15 SETOVI ZA " IN SITU " BYPASS 1.570.500,00 1.570.500,00 

16 VENSKI STRIPERI 863.040,00 863.040,00 

17 
Impregnirani tubularni polyester 

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

887.500,00 887.500,00 

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 

27.228.477,00 26.651.000,00 

21. 
Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту, дијаметра од 46мм и мање, са 
системом за парцијално отпуштање 

12.854.745,00 12.735.000,00 

23. 
Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту дужи од 220мм, са доступне 

четири различите дужине 
1.819.480,00 1.738.000,00 

 
 8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Партија Предмет набавке Највиша цена Најнижа цена 

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

377.600,00 358.000,00 

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

1.354.120,00 1.354.120,00 

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

7.433.280,00 7.433.280,00 

4 
Impregnirani  polyester (Dacron ®) graftovi 

obloženi  srebro-acetatom - Triaksijalni 
promera 8 mm,  dužine 100x60 cm 

1.396.000,00 1.396.000,00 

5 
Impregnirani polyester (Dacron ®) graftovi 
obloženi  srebro-acetatom - Bifurkacioni 

promera 16x8 i 14x7 mm   

531.000,00 531.000,00 

6 
Impregnirani bifurkacioni polyester 

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

12.341.140,00 11.478.152,00 

10 
Tubularni PTFE graftovi spolja oja čani  sa 
"prstenovima"  ili "spiralom" promera 8 i 

6 mm 
1.022.690,00 1.022.690,00 

13 
Impregnirani tubularni polyester 

(Dacron ®) graftovi obloženi srebro-
acetatom promera 8 i 6 mm 

718.000,00 718.000,00 



 

15 SETOVI ZA " IN SITU " BYPASS 1.570.500,00 1.570.500,00 

16 VENSKI STRIPERI 863.040,00 863.040,00 

17 
Impregnirani tubularni polyester 

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

887.500,00 887.500,00 

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 

27.228.477,00 27.228.477,00 

21. 
Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту, дијаметра од 46мм и мање, са 
системом за парцијално отпуштање 

12.854.745,00 12.854.745,00 

23. 
Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту дужи од 220мм, са доступне 

четири различите дужине 
1.819.480,00 1.819.480,00 

      
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Уговори се не извршавају преко подизвођача 
  

10. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 27.02.2014. године ( за 
партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16 и 17) и 10.03.2014. године ( за партије 18, 21 и 23) 

 
11. Датум закључења уговора: Други квартал 2014. године ( 01.04.2014 – 30.06.2014. 

године) 
 

12. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични 
број 

Dijamed d.o.o.,  Булевар Зорана Ђинђића 105/вп19, Нови Београд 100000266 17335707 

Intrex d.o.o.,  Далматинска 17, Нови Сад 101694156 08214018 

Alta d.o.o.,  Васе Чарапић 5, Београд 100172459 06039111 

Bimed d.o.o. Сазонова 3, Београд 100120831 17400649 

 
13. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза 
 
Период важења оквирних споразума бр. 23-1/14, 23-2/14, 23-3/14 је од 13.03.2014.-

13.03.2015. године; 
Период важења оквирног споразума бр. 23-4/14 је од 23.05.2014.-23.05.2015. године и 
Период важења оквирног споразума бр. 23-5/14 је од 06.06.2014.-06.06.2015. године 

 
14. Околности које представљају основ за измену уговора: 
Конкурсном документацијом и оквирним споразумом нису предвиђене околности које би 

биле основ за измену уговора. 

 
62014.78/135 


