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: 404-1-27/15-33
30.04.2015. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГРАФТОВА, ЕНДОВАСКУЛРНИХ ГРАФТОВА И ПРАТЕЋЕГ
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
БР. ЈН: 404-1-110/15-40
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: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
6. Врста предмета: Добра
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Предмет јавне набавке су графтови, ендоваскуларни графтови и пратећи потрошни
материјал који се у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник гласник РС“ бр. 29/2013, 49/2013, 51/2013-испр.,
86/2013 и 119/2014) и Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке од стране више
Наручилаца бр. 404-1-27/15-1 од 23.03.2015. године набављају централизовано од стране
Републичког фонда за здравствено осигурање.
33600000 – фармацеутски производи
Предмет јавне набавке обликован је у 24 партије:
Партија

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

Процењена
вредност

1.

Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®)
графтови промера 24 и 22 мм

комад

40

716.000,00

2.

Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®)
графтови промера 20,18 и 16 мм

комад

246

3.434.160,00

3.

Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®)
графтови промера 8 и 6 мм

комад

1.000

13.920.000,00

4.

Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови
обложени сребро-ацетатом – Триаксијални, промера
8 мм, дужине 100x60 цм

комад

50

3.490.000,00

5.

Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови
обложени сребро-ацетатом – Бифуркациони,
промера 16x8 i 14x7 мм

комад

46

1.628.400,00

6.

Импрегнирани бифуркациони полиестер (Dacron®)
графтови 20x10, 18x9,16x8,14x7 и 12x6 мм

комад

1.592

26.637.344,00

7.

Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 20, 18 мм

комад

4

340.000,00

8.

Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 16 мм

комад

4

340.000,00

9.

Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 10 и/или 12
мм

комад

8

351.600,00

10.

Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 8 и 6 мм

комад

70

2.309.300,00

11.

Конусни PTFE графт споља ојачан са ‘’прстеновима’’
или ‘’спиралом’’ промера 7- 5 мм или 7-4 мм

комад

34

1.019.660,00

12.

PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм

комад

70

1.144.500,00

13.

Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®)
графтови обложени сребро-ацетатом промера 8 и 6
мм

комад

32

1.148.800,00

14.

FOGARTY КАТЕТЕРИ (величине од 2 до 10 Ch)

комад

4.870

11.103.600,00

15.

СЕТОВИ ЗА " IN SITU " BYPASS

комад

132

4.606.800,00

16.

ВЕНСКИ СТРИПЕРИ

комад

562

1.393.760,00

17.

Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®)
графтови промера 24 и 22 мм, са 4 гране ( за
торакоабдоминалну аорту)

комад

16

1.420.000,00

18

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са супрареналном фиксацијом, механизмом за парцијално
отпуштање и припадајућим екстензијама, за анеуризме чији је врат дужине 10мм и више

Ставка
1

Тело стент графта

комад

48

Ставка
2

Наставак

комад

144

Ставка
3

Балон катетер

комад

48

19.

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са илијачним артеријама мањим од 7 мм и са припадајућим
екстензијама

Ставка
1

Тело стент графта

комад

10

Ставка
2

Наставак

комад

30

Ставка
3

Балон катетер

комад

10

20.
Ставка
1

45.067.824,00

8.980.000,00

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, дијаметра од 46мм и мање, са системом за парцијално
отпуштање
Тело стент графта

комад

26

22.281.558,00

Ставка
2
21.

Балон катетер

комад

26

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са доступним пратећим есктензијама за имплантацију из два
дела

Ставка
1

Телo стент графта

комад

4

Ставка
2

Наставак

комад

4

Ставка
3

Балон катетер

комад

4

5.740.000,00

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са доступне четири различите дужине

22.
Ставка
1

Тело стент графта

комад

4
3.638.960,00

Ставка
2

Балон катетер

комад

4

23.

Тврда жица

комад

200

1.002.000,00

24.

Patch за ојачање зида крвног суда

комад

190

1.539.000,00

8. Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
- Angiolock d.o.o., ул. Зрмањска 14, Београд, Матични број: 20764554., за партије 18 и
22.
- Biostent d.o.o., ул. Чеде Миндреовић 4, Београд, Матични број: 17586556, за партије
14, 16, 18, 20 и 23.
9. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:
Пре истека рока за подношење понуда
10. Лице за контакт: Ана Томанић.




путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд
путем факса на број: 011/2053-884
путем е маил-а:cjn.graftovi@rfzo.rs.

11. Остале информације:
Предметни захтеви за заштиту права су уложени дана 28.04.2015. године и исти,
сходно члану 150. став 1. Закона о јавним набавкама набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и
14/15) задржавају даље активности Наручиоца у поступку предметне јавне набавке, за партије
наведене у тачки 8 овог Обавештења.
На захтеве за додатним појашњењима конкурсне докуметације, а који се односе на
оспорене партије и за које је рок за доставу одговора од стране Комисије за предметну јавну
набавку текао у моменту подношења предметних захтева, Комисија неће одговарати будући да
је дошло до застоја у поступку јавне набавке.

Сходно напред наведеном, рок за достаљање понуда за партије 14, 16, 18, 20, 22 и 23,
као и само отварање понуда заказано за 06.05.2015. године се одлаже до доношења одлуке о
поднетом захтеву.
За остале партије, а које нису обухваћене предметним захтевима за заштиту права, рок
за доставу понуда остаје непромењен ( до 06.05.2015. године до 10,00 часова) и отварање
понуда ће се одржати у време назначено у конкурсној документацији за предметну јавну
набавку, односно 06.05.2015. године у 11,00 часова.

57015.61/29

