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: 404-1-2/14-51
17.04.2014. 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 Балон катетера за 2014. годину
за партије 10 и 12
број ЈН: 404-1-110/14-20
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 Балон катетера за 2014. годину, а сходно члану 17а Уредбе о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 029/2013, 049/2013
, 51/2013-испр. и 86/13).
Републички фонд за здравствено осигурање ће спровести поступак јавне набавке и
закључити оквирне споразуме док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључити здравствене
установе на основу оквирних споразума.
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 12 партијa.
Предмет јавне набавке Балон катетера за 2014. годину за партије 10 и 12 су:
ПАРТИЈА
10
12

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
БиБ балон катетер ( балон у балону)
Балони за валвулопластику са високим
притиском пуцања(atm)

количина

Процењена
вредност

38

3.277.120,00

46

2.861.200,00
Укупно:

6.138.320,00

Редни број набавке: 404-1-110/14-20
Ознака из Општег речника набавке: 33141210 – Балон катетери
8. Процењена вредност набавке за партије 10 и 12 је 6.138.320,00 динара без ПДВ-а.
9. Број примљених понуда за партије 10 и 12 и подаци о понуђачима:
Укупан број поднетих понуда за партије 10 и 12:
Партија

Предмет набавке

10
12

БиБ балон катетер ( балон у балону)
Балони за валвулопластику са високим притиском пуцања(atm)

Број понуда по
партијама
1
1

За партије 10 и 12 пристигле су понуде следећих понуђача:
Назив понуђача
Адреса
ЕURO MEDICO TRADE d.o.o.

Косте Војиновића 2, Београд

За партију
10 и 12

10. Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке Балон катетера за 2014. годину, за партије 10 и 12 је обустављен
из разлога што Комисија за предметну јавну набавку није била у могућности да директору
Републичког фонда за здравствено осигурање предложи oдлуку о закључењу оквирног споразума
јер су за наведене партије достављене понуде које су оцењене као
неприхватљиве и
неодговарајуће у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12).
Сходно наведеном, директор Републичког фонда за здравствено осигурање је дана
21.03.2014.године, применом члана 109. став 1. Закона, донео одлуку о обустави поступка
предметне јавне набавке за партије 10 и 12.
11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Наручилац планира покретање поступка јавне набавке Балон катетера за 2014. годину, за
партије 10 и 12, у јуну 2014. године.
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