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

 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
 
 
 

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, 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 уградног 
материјала у кардиологији – коронарних 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 ће спровести поступак јавне набавке и 
закључити оквирне споразуме док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључити 
здравствене установе на основу оквирних споразума. 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Уградни материјал у кардиологији – коронарни стентови за 2014. годину: 

партиј
а Предмет набавке Јед.мере количина 

Назив 
добављача са 

којим је 
закључен 
оквирни 
споразум 

1 

Коронарни стент израђен од нерђајућег челика, са дебљином 
жице 

(strut thickness) ≤ 0.0035 inch  

(дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm) 

ком 3600 
ECO TRADE 
BG d.o.o. из 

Ниша 

2 

Коронарни стент израђен од нерђајућег челика, са дебљином 
жице 

(strut thickness) > 0.0035 inch  

(дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm) 

ком 3600 

Заједничка 
понуда: 

VICOR d.o.o. 
из Београда и 
NEOMEDICA 

d.o.o. из 
Београда 

3 Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или 
платина) ком 2900 GOSPER 

d.o.o. из 



 

са дебљином жице (strut thickness) < 0.0032 inch  

(дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm) 

Београда 

4 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или 
платина) 

са дебљином жице (strut thickness) ≥ 0.0032 inch  

(дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm) 

ком 2900 

Заједничка 
понуда: 

BIMED d.o.o. 
из Београда и 

HERMES 
SYSTEM 
d.o.o. из 
Београда 

5 

Коронарни стент израђен од нерђајућег челика са 
биодеградабилним аблуминалним полимером, обложен 

имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком 1250 

Заједничка 
понуда: ECO 
TRADE BG 

d.o.o. из 
Ниша и 

NEOMEDICA 
d.o.o. из 
Београда 

6 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или 
платина), са биодеградабилним полимером, обложен 

имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком 1250 

Заједничка 
понуда: 

GOSPER 
d.o.o. из 

Београда и 
SINEKS 

MEDICAL 
d.o.o.из 
Београда 

7 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или 
платина), са ћелијама затвореног или интермедијерног дизајна 

(хибридни дизајн), са перманентним полимером, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 

циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком 1250 

Заједничка 
понуда: 

HERMES 
SYSTEM 
d.o.o. из 

Београда и 
VICOR d.o.o. 
из Београда 

8 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или 
платина), са ћелијама отвореног дизајна, са перманентним 

полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља 
прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a 

ком 1250 

Заједничка 
понуда: 

BIMED d.o.o. 
из Београда и 
VICOR d.o.o. 
из Београда 

9 
Биоресорптивни коронарни стент обложен имуносупресивним 

леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

ком 310 

HERMES 
SYSTEM 
d.o.o. из 
Београда 

10 Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних 
коронарних перфорација и руптура ком 35 

GOSPER 
d.o.o. из 
Београда 

 

Ознака из Општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи; 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-9 



 
4. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Оквирни споразум за партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10  закључен  је са седам добављача.  

5. Датум закључења  и период важења оквирног споразума: 

Оквирни споразум закључен је 19.03.2014. године на период од годину дана. 
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