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

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
2. Врста Наручиоца: Здравство
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, спроводи поступак
предметне јавне набавке 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 каротидних и периферних стентова 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 je спровео поступак јавне набавке и
закључио оквирне споразуме на основу којих здравствене установе закључују појединачне
уговоре о јавним набавкама.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предемет јавне набавке су каротидни и периферни стентови за 2014. годину:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Јед.
мере

КОЛИЧИНА

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

1

Каротидни стентови (monorail – rapid exchange
дизајн) са ћелијама хибридног дизајна,
израђени од нитинола, са системом за
проксималну протекцију

ком

20

3.158.000,00

2

Периферни стентови премонтирани на балон
са ћелијама отвореног дизајна

ком

206

6.386.000,00

3

Стентови премонтирани на балон, за примену у
потколеним артеријама

ком

39

1.209.000,00

4

Самоослобађајући
перифени
израђени од нитинола, OTW систем

ком

116

4.640.000,00

5

Самоослобађајући или премонтирани на балон
прекривени периферни стентови израђени од
челика или легуре, а покривени PTFE или
Daсron-ом.

ком

13

3.328.000,00

6

Балон ослобађајући покривени стентови за
коарктацију аорте

ком

10

2.070.000,00

ПАРТИЈА

стентови

7

Непокривени самоослобађајући стентови или
балон ослобађајући непокривени стентови или
непокривени стентови који се монтирају на
балон, за коарктацију аорте

ком

13

780.000,00

8

Самоослобађајући или монтирајући стентови
на балон, за отворен артеријски канал (PDA)

ком

6

540.000,00

4. Уговорена вредност за други квартал 2014. године:
Предмет набавке

Назив понуђача

Уговорена вредност
без ПДВ-а

1

Каротидни стентови (monorail
– rapid exchange дизајн) са
ћелијама хибридног дизајна,
израђени од нитинола, са
системом за проксималну
протекцију

BIMED d.o.o.

3.156.000,00

2

Периферни
стентови
премонтирани на балон са
ћелијама отвореног дизајна

BIMED d.o.o.

6.223.260,00

3

Стентови премонтирани
балон,
за
примену
потколеним артеријама

BIMED d.o.o.

1.179.360,00

4

Самоослобађајући перифени
стентови
израђени
од
нитинола, OTW систем

GOSPER d.o.o.

4.640.000,00

5

Самоослобађајући
или
премонтирани
на
балон
прекривени
периферни
стентови израђени од челика
или легуре, а покривени PTFE
или Daсron-ом.

DIJAMED d.o.o.

2.689.700,00

6

Балон
ослобађајући
покривени
стентови
за
коарктацију аорте

DIJAMED d.o.o.

2.069.000.00

7

Непокривени
самоослобађајући
стентови
или
балон
ослобађајући
непокривени стентови или
непокривени стентови који се
монтирају
на
балон,
за
коарктацију аорте

GOSPER d.o.o.

780.000,00

8

Самоослобађајући
или
монтирајући
стентови
на
балон, за отворен артеријски
канал (PDA)

APTUS d.o.o.

330.000,00

Партија

на
у

УКУПНО:

21.067.320,00

5. Критеријум за закључење оквирног споразума: економски најповољнија понуда

6. Број примљених понуда по партијама:
Партија

Предмет набавке

Број понуда по
партијама

1

Каротидни стентови (monorail – rapid exchange дизајн) са ћелијама
хибридног дизајна, израђени од нитинола, са системом за проксималну
протекцију

1

2

Периферни стентови премонтирани на балон са ћелијама отвореног дизајна

2

3

Стентови премонтирани на балон, за примену у потколеним артеријама

1

4

Самоослобађајући перифени стентови израђени од нитинола, OTW систем

3

5

Самоослобађајући или премонтирани на балон прекривени периферни
стентови израђени од челика или легуре, а покривени PTFE или Daсron-ом.

1

6

Балон ослобађајући покривени стентови за коарктацију аорте

1

7

Непокривени самоослобађајући стентови или балон ослобађајући
непокривени стентови или непокривени стентови који се монтирају на балон,
за коарктацију аорте

1

8

Самоослобађајући или монтирајући стентови на балон, за отворен
артеријски канал (PDA)

2

7. Највиша и најнижа понуђена цена
Партија

Предмет набавке

Највиша понуђена
цена

Најнижа понуђена
цена

1

Каротидни стентови (monorail – rapid
exchange
дизајн)
са
ћелијама
хибридног
дизајна,
израђени
од
нитинола, са системом за проксималну
протекцију

157.800,00

157.800,00

2

Периферни стентови премонтирани на
балон са ћелијама отвореног дизајна

31.000,00

30.210,00

3

Стентови премонтирани на балон, за
примену у потколеним артеријама

30.240,00

30.240,00

4

Самоослобађајући перифени стентови
израђени од нитинола, OTW систем

40.000,00

38.000,00

Самоослобађајући или премонтирани
на балон прекривени периферни
стентови израђени од челика или
легуре, а покривени PTFE или Daсronом.

206.900,00

206.900,00

6

Балон
ослобађајући
покривени
стентови за коарктацију аорте

206.900,00

206.900,00

7

Непокривени
самоослобађајући
стентови или балон ослобађајући
непокривени стентови или непокривени
стентови који се монтирају на балон, за
коарктацију аорте

60.000,00

60.000,00

8

Самоослобађајући или монтирајући
стентови на балон, за отворен
артеријски канал (PDA)

448.000,00

55.000,00

5

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

Партија

Предмет набавке

Највиша понуђена
цена

Најнижа понуђена
цена

1

Каротидни стентови (monorail – rapid
exchange
дизајн)
са
ћелијама
хибридног
дизајна,
израђени
од
нитинола, са системом за проксималну
протекцију

157.800,00

157.800,00

2

Периферни стентови премонтирани на
балон са ћелијама отвореног дизајна

30.210,00

30.210,00

3

Стентови премонтирани на балон, за
примену у потколеним артеријама

30.240,00

30.240,00

4

Самоослобађајући перифени стентови
израђени од нитинола, OTW систем

40.000,00

40.000,00

Самоослобађајући или премонтирани
на балон прекривени периферни
стентови израђени од челика или
легуре, а покривени PTFE или Daсronом.

206.900,00

206.900,00

6

Балон
ослобађајући
покривени
стентови за коарктацију аорте

206.900,00

206.900,00

7

Непокривени
самоослобађајући
стентови или балон ослобађајући
непокривени стентови или непокривени
стентови који се монтирају на балон, за
коарктацију аорте

60.000,00

60.000,00

8

Самоослобађајући или монтирајући
стентови на балон, за отворен
артеријски канал (PDA)

55.000,00

55.000,00

5

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршити преко подизвођача.
10. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 21.03.2014. године
11. Датум закључења уговора: Други квартал 2014. године – од 01.04.2014.- закључно са
30.06.2014. године.
12. Основни подаци о добављачу:
Назив добављача
GOSPER d.o.o

Седиште добављача
Омладинских бригада бр. 86П, Београд

ПИБ

Матични
број

100047296

17174967

BIMED d.o.o.

Сазонова број 3, Београд

100120831

17400649

DIJAMED D.O.O.

Булевар З. Ђинђића 105/19, Нови
Београд

101685799

17335707

APTUS d.o.o.

Радомира Марковића 43, Београд

100205444

17164023

13. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза.
Период важења оквирног споразума је до 07.04.2015. године
14. Околности које представљају основ за измену уговора:
Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора.

62014.74/51

