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08/2 Број: 404-1-7/15-56 
11.5.2015. године 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2015. ГОДИНУ  

ЗА ПАРТИЈУ 5 
Број јн: 404-1-110/15-15 

 
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса Наручиоца: ул. Јована Мариновића бр. 2 , Београда  

3. Интернет страница наручиоца:  www.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне 
набавке и закључује оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци 
закључују здравствене установе. 

 
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

6. Врста предмета: Добра 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је обликован у 15 партија: 

Партија Предмет набавке Јед.мере Количина 

1 
Балон катетери за предилатацију 

monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и 
више mm) (мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 mm) 

ком 9.523 

2 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 mm 
и 1,25 mm) (мерења се односе на балон 

дијаметра 1,5 mm) 

ком 3.508 

3 

Балон катетери за предилатацију 
хроничне тоталне оклузије monorail 

дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и мање) 
(мерења се односе на балон најмањег 

доступног дијаметра) 

ком 575 

4 

Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ 
over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 
1,5 mm и 2,0 mm) (мерења се односе на 

балон дијаметра 1,5 mm) 

ком 460 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 

артерија (дијаметра 2,5 mm и више mm) 
(мерења се односе на балон дијаметра 

3,0 mm) 

ком 7.390 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне 
оклузије ком 296 

7 Хибридни коаксијални хидрофилни 
микрокатетер од волфрама за хроничне ком 204 
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тоталне оклузије (ЦТО) 

8 Аспирациони катетери – за мануелну 
аспирацију тромба ком 2.049 

9 Коронарни балон катетери обложени 
леком ком 360 

10 PTA периферни балон обложен леком – 
paclitaxel, ОТW систем ком 55 

11 Балони за валвулопластику са ниским 
притиском пуцања ком 41 

12 Балони за ангиопластику са високим 
притиском пуцања(atm) ком 78 

13 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације  

ком 
55 

14 Cutting балони за периферне стенозе 
плућне артерије  

ком 
5 

15 Некомплијантни коронарни балон 
катетери са сечивом 

ком 
135 

       Назив и шифра из ОРН-а је 33141210 – Балон катетери. 
Редни број ЈН: 404-1-110/15-15 

8. Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број): 

Предузеће за промет медицинских средстава VICOR д.о.о. Београд, ул. Гоце Делчева 
бр.42, Матични број: 07738412 и BIMED д.о.о. , Београд, ул. Сазонова бр.3, Матични 
број: 17400649, који су поднели заједничку понуду у предметном поступку. 

9. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:  
 

 После доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Балон 
катетера за 2015. годину за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,13 и 15 и  обустави поступка - 
за партије 12 и 14, број 404-1-7/15-47 од 24.4.2015. године, дана 08.5.2015. године уложен је  
Захтев за заштиту права у предметној јавној набавци, за партију 5. НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm и више mm) (мерења 
се односе на балон дијаметра 3,0 mm). 

 
 

    10.   Лице за контакт: Катарина Думнић, Сектор за јавне набавке РФЗО 
 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 
 путем факса на број: 011/2053-884 
 путем е маил-а: cjn.balonkateteri@rfzo.rs 
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