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 404-1-43/14-15
15.07.2014. 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. 404-1-110/14-62
У II КВАРТАЛУ 2014. ГОДИНЕ
(ЗА ПАРТИЈУ 2)

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, 51/13испр. и 86/13).
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је у име и за рачун
здравствених установа, спровео поступак јавне набавке и закључио оквирни споразум бр. 55-1/14,
на основу којег здравствене установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Уградни материјал у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

2

Тефлонски patch

комад

10

111.500,00

ШИФРА ИЗ ОРН - 33600000 – фармацеутски производи;
Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-62
4. Уговорена вредност у другом кварталу 2014. године:
Партија

Предмет набавке

Уговорена
вредност без
ПДВ-а

Оквирни споразум

Назив
добављача

2

Тефлонски patch

57.500,00

Бр. 55-1/14 од
18.06.2014.

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

Тефлонски patch

1

Biostent d.o.o.,

7. Највиша и најнижа понуђена цена:
Партија

Предмет набавке

2

Тефлонски patch

Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена
111.500,00

111.500,00

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Партија

Предмет набавке

Највиша цена

Најнижа цена

2

Тефлонски patch

111.500,00

111.500,00

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: 09.06.2014. године
11. Датум закључења уговора: Други квартал 2014. године ( 18.06.2014 – 30.06.2014. године)
12. Основни подаци о добављачу:
Назив добављача

Седиште добављача

ПИБ

Матични
број

Biostent d.o.o

Чеде Миндреовић 4, Београд

103574537

17586556

13. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза
Период важења оквирних споразума је од 18.06.2014. до 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.

62014.78/149

