Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број. 404-1-17/16-25
28.09.2016. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15 и
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОТРОШНOГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ИМПЛАНТАЦИЈУ
ПЕЈСМЕЈКЕРА, ЕЛЕКТРОДА И ИМПЛАНТАБИЛНИХ ДЕФИБРИЛАТОРА – СЕТ ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ
ЕЛЕКТРОДА

1.

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2.

Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

3.

Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs

4.

Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке
и закључио оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључује здравствена
установа.
5.

Врста предмета јавне набавке: добра

6.

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

Предмет јавне набавке потрошнoг материјала који је неопходан за имплантацију пејсмејкера,
електрода и имплантабилних дефибрилатора – Сет за екстракцију електрода :
Редни број

Предмет набавке

Количина
по
ставкама

Укупна
количина
система/
сетова

Процењена
јединична цена
по ставкама

Процењена
jединична
цена
система/сета

Укупна
процењена
вредност

Механички активни ротациони систем/сет за уклањање пејсмејкер електроде

Ставка 1)

Ротациони механички
дилататор
уводник – делибератор
електроде

3

Ставка 2)

Дилетациони уводник –
делибератор електроде

9

Ставка 3)

Интралуминална жица /
уређај за фиксирање
електроде приликом
екстракције

9

262.880,00

3

29.760,00

649.760,00

99.200,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи
Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-17

1.949.280,00

7.

Број добављача са којима је споразум закључен: 1

Оквирни споразум закључен је са добављачем Biostent d.o.o. из Београда.
8.

Датум закључења и период важења оквирног споразума:

Oквирни споразум за јавну набавку потрошнoг материјала који је неопходан за имплантацију
пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора – Сет за екстракцију електрода закључен је
дана 28.09.2016. године на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања.
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