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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке Материјал за хемодијализу – који зависи од типа машине
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Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Предмет јавне набавке: Материјал за хемодијализу – који зависи од типа машине обликован
је по партијама, на следећи начин:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1

AВ линија комплет (за машине
Formula 2000)

ком

1.000

ком

20

лит

200

ком

1.000

ком

6.250

ком

8.750

2
3
4

5
6

Филтер за високопречишћену воду (за
машине Formula 2000)
Средство за стерилизацију машине
(за машине Formula 2000)
Суви бикарбонат у одговарајућем
паковању, 750g (за машине Formula
2000)
АВ линија комплет за
хемодијафилтрацију (за машине АК
200 Ultra S)
АВ линија комплет (за машине АК 200
Ultra S)

7

АВ линија комплет (за машине Innova)

ком

25.000

8

Супституциона линија (за машине АК
200 Ultra S)

ком

6.250

9

Филтер за високопречишћену воду (за
машине АК 200 Ultra S)

ком

300

10

Филтер за високопречишћену воду (за
машине Innova)

ком

250

11

Средство за хладну стерилизацију
машине (за машине АК 200 Ultra S и
Innova)

лит

5.500

12

Средство за стерилизацију машине
на бази натријум карбоната, кетриџ
(за машине АК 200 Ultra S)

ком

1.250

13

Средство за стерилизацију машине
на бази лимунске киселине, кетриџ
(за машине АК 200 Ultra S)

ком

8.000

14

Суви бикарбонат у одговарајућем
паковању, 720g (за машине Innova)

ком

25.000

ком

15.000

ком

80.000

15
16

BICART SET (Bicart sel.combi
pac+Sel.bag) (за машине АК 200 Ultra
S)
АВ линија комплет (за машине 4008S,
4008H и 4008B)

17

АВ линија комплет (за машине 5008S)

ком

12.500

18

АВ линија комплет (за машине 5008)

ком

25.000

ком

2.000

ком

2.250

лит

9.250

ком

117.500

19
20

21

22

Супституциона линија (за машине
4008S и 4008H)
Филтер за високопречишћену воду (за
машине 5008, 4008B, 4008H, 4008S,
5008S)
Средство за хладну стерилизацију
машине (за машине 5008, 4008B,
4008H, 4008S, 5008S)
Суви бикарбонат у одговарајућем
паковању, 650/900/950g (за машине
5008, 4008B, 4008H, 4008S, 5008S)

Назив и ознака из општег речника набавки: 33000000 – медицинска опрема,
фармацеутски производи и производи за личну негу.
8. Процењена вредност набавке: 294.061.490,00 динара без ПДВ-а.
9. Разлог за обуставу поступка:
У Службеном гласнику РС број 86/15 од 14.10.2015. године, објављена је Уредба о
допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке, којом је утврђен списак добара за које ће Републички фонд за здравствено осигурање
спроводити централизоване јавне набавке, у име и за рачун здравствених установа из Плана
мреже, за 2016. годину. Наведеном Уредбом није обухваћен материјал за дијализу као предмет
централизованих јавних набавки у 2016. години, већ је исти предмет набавки које спроводе
саме здравствене установе.
Имајући у виду да је Републичка комисија за заштиту права тек 06.01.2016. године
доставила Републичком фонду Решење број 4-00-2959/2015 од 24.12.2015. године, којим је
усвојила Захтев за заштиту права и делимично поништила предметни поступак јавне набавке
број 404-1-110/15-17, као и да материјал за хемодијализу - који зависи од типа машине више
није предмет централизованих јавних набавки у 2016. години, већ је предмет јавних набавки
које спроводе саме здравствене установе, директор Републичког фонда за здравствено
осигурање је дана 25.01.2015. године, применом члана 109. Закона, донео Одлуку о обустави
поступка предметне јавне набавке.

10. Када ће поново поступак бити спроведен:
Поступак предметне јавне набавке спровешће здравствене установе у складу са законом
прописаним условима.
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