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03.06.2014. године 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ –ЗА 
ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА 

 
БР. ЈН: 404-1-110/14-54 

                                                                                                  
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије 
2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2 
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs   
4. Врста наручиоца: Здравство 
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
6. Врста предмета: Добра 
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:  
Јавна набавка материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана, ред. 

бр. ЈН: 404-1-110/14-54. 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 33000000 – 

Mедицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу; 85141211 – Услуге 
кућне дијализе. 

 
Предмет јавне набавке материјал за перитонеумску дијализу за период од годину 

дана, обликован је у 6 партија: 
 

Партија Предмет набавке 
Бр. 

пацијената/ 
осигураних 

лица 

1 
Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску 
дијализу са глукозним раствором - за програм 
произвиђача Fresenius 

182 

2 
Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску 
дијализу са глукозним раствором - за програм 
произвиђача Baxter 

144 

3 
Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску 
дијализу са глукозним раствором, ајкодекстрином и 
аминокиселинама  

119 

4 
Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за програм произвиђача 
Fresenius 

7 

5 Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за програм произвиђача Baxter 11 

6 
Материјал аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором, ајкодекстрином и 
аминокиселинама  

6 

УКУПНО: 469 
 

 



 
 

 
 8. Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број): 
- Fresenius Medical Care Srbija d.o.o., ул. Београдски пут бб, Вршац, Матични број: 08544123. 
 
 9. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Пре 
истека рока за подношење понуда 
 

 10. Лице за контакт: Ана Младеновић  
- путем поште на адресу Јована Мариновића бр. 2, Београд,  
- путем факса на број (011) 2053-884,  
- путем електронске поште на адресу ana.mladenovic@rfzo.rs. 
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