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: 404-1-43/14-12
23.06.2014. 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 уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014.
годину (поновљено за 4 партијe)
-за партије 1, 3 и 4ЈН БР:404-1-110/14-62
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 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).
5. Врста поступка: отворени поступак
6. Врста предмета: Добра
7.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Предмeтна јавна набавка је обликована у 4 партије:
Ознака из
Јединица
процењена
Општег
партија
назив мед.средства:
количина
мере
вредност
речника
набавке
Тубуларни графтови за дечију
33600000 –
72
1.
кардиохирургију PTFE ширине од 3,5 - 22
комад
2.376.000,00 фармацеутски
мм, без ојачања
производи
33600000 –
фармацеутски
2.
Тефлонски patch
10
комад
111.500,00
производи
33600000 –
3.
Перикардни patch
35
комад
1.408.750,00 фармацеутски
производи
33600000 –
4.
Перикардна PTFE мембрана
30
комад
1.050.000,00 фармацеутски
производи
8. Процењена вредност јавне набавке је 4.946.250,00 динара, док је процењена
вредност по партијама дата у тачки 7 овог Обавештења.

Партија
1
3

9. Број примљених понуда за партије 1, 3 и 4 и подаци о понуђачима:
Број понуда по
Предмет набавке
Понуђач
партијама
Тубуларни графтови за дечију
/
/
кардиохирургију PTFE ширине од 3,5 - 22
мм, без ојачања
Перикардни patch
1
MARK MEDICAL d.o.o.

4

Перикардна PTFE мембрана

/

/

10. Разлог за обуставу поступка:
Поступак предметне јавне набавке за партије 1, 3 и 4 је обустављен из разлога што
Комисија није била у могућности да директору Републичког фонда за здравствено осигурање
предложи доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума, будући да није био испуњен
услов предвиђен чл. 107 ст. 3 Закона.
Наиме, у предметној јавној набавци за партије 1 и 4 није прибављена ниједна понуда,
док је за партију 3 прибављена само једна понуда, која је од стране Комисије оцењена као
неприхватљива.
Сходно наведеном, директор Републичког фонда за здравствено осигурање је дана
09.06.2014. године, применом члана 109. Закона, донео одлуку о обустави поступка предметне
јавне набавке за партије 1, 3 и 4.

11. Када ће поступак бити поново спроведен:
За партију 3: Када Одлука од 09.06.2014. године постане коначан наслов, Наручилац
ће покренути поступак набавке применом чл. 35. ст. 1 тач. 1) Закона и позив за подношење
понуде ће бити прослеђен Mark Medical d.o.o., Београд како би допунили своју понуду бр. 64/13
од 13.5.2014. године на начин да је учине прихваљтивом у смислу чл. 3 ст.1 тач. 33 Закона.
За партије 1 и 4: поступак набавке ће се поново покренути након утврђивања
доступности добара, која су предмет наведених партија, на територији Републике Србије,
будући да су већ спроведена два отворена поступка у којима Наручилац за предметна добра
није прибавио ниједну понуду.
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