
 

 

Сектор за јавне набавке 
08/2 број 404-1-37/14-39 
14.10.2014. 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. 404-1-110/14-52  
У III КВАРТАЛУ 2014. ГОДИНЕ 
(ЗА ПАРТИЈЕ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) 

 
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. 53-
1/14, 53-2/14, 53-3/14 и 53-4 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 

(поновљено за 9 партија): 

партија назив мед.средства: количина Јединица мере 
процењена 
вредност  

Ознака из 
Општег речника 

набавке 

2. 
Konusni PTFE graft spolja ojačan sa 

"prstenovima"  ili "spiralom" promera 7- 5 
mm 

9 комад 271.350,00 
33600000 – 

фармацеутски 
производи 

3. 
PTFE graft za hemodijalizu promera  5 i 6 

mm 
53 комад 1.457.500,00 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 

4. 
FOGARTY KATETERI (veličine od 2 do 10 

Ch) 
2.402 комад 5.476.560,00 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 

6. 
Ендоваскуларни графтови за трбушну 
аорту са илијачним артеријама мањим 

од 7 мм и са припадајућим екстензијама 
5 комад 4.500.000,00 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 

7. 

Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту са доступним пратећим 

есктензијама за имплантацију из два 
дела 

1 комад 1.460.000,00 
33600000 – 

фармацеутски 
производи 
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8. Тврда жица 104 комад 1.155.596,00 
33600000 – 

фармацеутски 
производи 

9. Patch за ојачање зида крвног суда 116 комад 939.600,00 
33600000 – 

фармацеутски 
производи 

 

ШИФРА ИЗ ОРН - 33600000 – фармацеутски производи; 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-52 
 

4. Уговорена вредност у трећем кварталу 2014. године: 4.388.380,00 динара 

Партија Предмет набавке 
Уговорена вредност 

без ПДВ-а 
Оквирни споразум  Назив добављача 

2. 
Konusni PTFE graft spolja ojačan sa 

"prstenovima"  ili "spiralom" promera 7- 
5 mm 

149.950,00 
Бр.53-2/14 од  

18.06.2014. године 

Biostent d.o.o. 

3. 
PTFE graft za hemodijalizu promera  5 i 6 

mm 555.900,00 

Бр.53-1/14 од  

18.06.2014. године 
Biostent d.o.o. 

4. 
FOGARTY KATETERI (veličine od 2 do 10 

Ch) 3.196.560,00 

Бр.53-3/14 од  

18.06.2014. године 

Заједничка 
понуда: Aptus 

d.o.o. i Alta d.o.o. 

6. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну 
аорту са илијачним артеријама мањим 

од 7 мм и са припадајућим 
екстензијама 

0,00 

Бр.53-1/14 од  

06.06.2014. године 
Biostent d.o.o. 

7. 

Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту са доступним пратећим 

есктензијама за имплантацију из два 
дела 

0,00 

Бр.53-1/14 од  

06.06.2014. године 
Biostent d.o.o. 

8. Тврда жица 485.970,00 
Бр.53-4/14 од 18.06.2014. 

године 
Aptus d.o.o. 

9. Patch за ојачање зида крвног суда 0,00 

Бр.53-1/14 од  

06.06.2014. године 
Biostent 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 

2 
Konusni PTFE graft spolja ojačan sa 

"prstenovima"  ili "spiralom" promera 7- 5 mm 
2 

Intrex d.o.o. 

Biostent d.o.o. 

3 PTFE graft za hemodijalizu promera  5 i 6 mm 2 
Intrex d.o.o. 

Biostent d.o.o. 

4 FOGARTY KATETERI (veličine od 2 do 10 Ch) 2 
Заједничка понуда  

Aptus d.o.o. и Alta d.o.o.; 
Dijamed d.o.o. 

6 
Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са 

илијачним артеријама мањим од 7 мм и са 
припадајућим екстензијама 

1 Biostent d.o.o. 



 

7 
Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са 

доступним пратећим есктензијама за 
имплантацију из два дела 

1 Biostent d.o.o. 

8 Тврда жица 2 
Aptus d.o.o. 

Vicor d.o.o. 

9 Patch за ојачање зида крвног суда 1 Biostent d.o.o. 

 
7. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Партија Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена 

2 
Konusni PTFE graft spolja ojačan sa 

"prstenovima"  ili "spiralom" promera 7- 5 
mm 

271.350,00 269.910,00 

3 
PTFE graft za hemodijalizu promera  5 i 6 

mm 
1.425.700,00 866.550,00 

4 
FOGARTY KATETERI (veličine od 2 do 10 

Ch) 
6.629.520,00 5.476.560,00 

6 

Ендоваскуларни графтови за трбушну 
аорту са илијачним артеријама мањим 

од 7 мм и са припадајућим 
екстензијама 

4.490.000,00 4.490.000,00 

7 

Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту са доступним пратећим 

есктензијама за имплантацију из два 
дела 

1.435.000,00 1.435.000,00 

8 Тврда жица 2.667.080,00 521.040,00 

9 Patch за ојачање зида крвног суда 939.600,00 939.600,00 

 
 8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
      

Партија Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена 

2 
Konusni PTFE graft spolja ojačan sa 

"prstenovima"  ili "spiralom" promera 7- 5 
mm 

271.350,00 269.910,00 

3 
PTFE graft za hemodijalizu promera  5 i 6 

mm 
1.425.700,00 866.550,00 

4 
FOGARTY KATETERI (veličine od 2 do 10 

Ch) 
6.629.520,00 5.476.560,00 

6 

Ендоваскуларни графтови за трбушну 
аорту са илијачним артеријама мањим 

од 7 мм и са припадајућим 
екстензијама 

4.490.000,00 4.490.000,00 

7 

Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту са доступним пратећим 

есктензијама за имплантацију из два 
дела 

1.435.000,00 1.435.000,00 

8 Тврда жица 2.667.080,00 521.040,00 

9 Patch за ојачање зида крвног суда 939.600,00 939.600,00 

 
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: 02.06.2014. године  
 

11. Датум закључења уговора: Трећи квартал 2014. године ( 01.07.2014 –30.09.2014.) 
 

12. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ 
Матични 

број 

Заједничка понуда: 
Aptus d.o.o. i Alta 

d.o.o. (носилац посла 
је Aptus d.o.o.) 

Радомира Марковића 4, Београд 100205444 17164023 

Biostent d.o.o Чеде Миндреовић 4, Београд 103574537 17586556 

Aptus d.o.o. Радомира Марковића 4, Београд 100205444 17164023 

 
13. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза 
 
Период важења оквирног споразума бр. 53-1/14 је од 06.06.2014. - 06.06.2015. године; 
Период важења оквирног споразума бр. 53-2/14, бр. 53-3/14 и бр. 53-4/14 је од 18.06.2014.-

18.06.2015. године. 
 

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

биле основ за измену уговора. 

 

62014.93/43 


