
 

08/2 број.  404-1-2/13-88 
09.07.2014. године 
 
 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
 

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 Балон катетера 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 je спровео поступак јавне набавке и 
закључио оквирне споразуме на основу којих здравствене установе закључују појединачне 
уговоре о јавним набавкама. 

       3.  Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Предемет јавне набавке су Балон катетери за 2014. годину:  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
Јед. 
мер
е 

КОЛИЧИНА ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 

1 
Балон катетери за предилатацију monorail 
дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и више mm) 

(мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm) 
ком 9640 46.117.760,00 

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 3640 17.581.200,00 

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 490 3.185.000,00 

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 810 5.337.900,00 

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 7120 34.389.600,00 

8 Аспирациони катетери – за мануелну 
аспирацију тромба ком 2090 33.022.000,00 
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9 Балон катетери обложени леком 
 

ком 297 16.335.000,00 

 
4.  Уговорена вредност за други квартал 2014. године: 
 

Партија Предмет набавке Назив понуђача Уговорена вредност 
без ПДВ-а 

1 

Балон катетери за 
предилатацију monorail 

дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и 
више mm) (мерења се односе 
на балон дијаметра 3,0 mm) 

Заједничка понуда: VICOR 
d.o.o. и BIMED d.o.o. 44.564.440,00 

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) 

BIMED d.o.o. 17.253.600,00 

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) 

BIMED d.o.o. 3.170.300,00 

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) 

VICOR d.o.o.  5.196.150,00 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија 

(дијаметра 2,5 mm и више 
mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 3,0 mm) 

Заједничка понуда: VICOR 
d.o.o. и BIMED d.o.o.  32.040.000,00 

8 Аспирациони катетери – за 
мануелну аспирацију тромба BIMED d.o.o. 25.895.100,00 

9 
Балон катетери обложени 

леком 
 

Заједничка понуда: 
GOSPER d.o.o. и BIMED 

d.o.o. 
16.320.150,00 

УКУПНО: 144.439.740,00 

 
       5.  Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена 
 
 
 
 
 



 
 6.   Број примљених понуда  по партијама: 

Партија Предмет набавке Број понуда по 
партијама 

1 Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и 
више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm) 6 

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) 5 

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) 
1 

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) 

2 

5 
НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 
артерија (дијаметра 2,5 mm и више mm) (мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 mm) 
2 

8 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију тромба 6 

9 Балон катетери обложени леком 
 1 

      
 
7.  Највиша и најнижа понуђена цена 
 

Партија Предмет набавке Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

1 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и 
више mm) (мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 mm) 

5.792,00 3.749,00 

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) 

5.792,00 3.749,00 

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) 

6.470,00 6.470,00 

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) 

9.652,00 6.415,00 

5 

 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 

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

дијаметра 3,0 mm) 

5.313,00 4.500,00 

8 Аспирациони катетери – за мануелну 
аспирацију тромба 21.879,00 12.390,00 

9 Балон катетери обложени леком 
 54.950,00 54.950,00 



 
 
   8.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  
 

Партија Предмет набавке Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

1 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и 
више mm) (мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 mm) 

4.621,00 4.621,00 

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) 

4.740,00 4.740,00 

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) 

6.470,00 6.470,00 

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) 

6.415,00 6.415,00 

5 

 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 

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

дијаметра 3,0 mm) 

4.500,00 4.500,00 

8 Аспирациони катетери – за мануелну 
аспирацију тромба 13.490,00 12.390,00 

9 Балон катетери обложени леком 
 54.950,00 54.950,00 

 

 9.   Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Уговор се неће извршити преко подизвођача. 
 

     10.  Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 27.02.2014. године за 
партије 3,4,5 и 9, затим 21.03.2014. године за партију 8 и 16.05.2014. за партије 1 и 2. 

 
     11. Датум закључења уговора: Други квартал 2014. године – од 01.04.2014.године - 
закључно са 30.06.2014. године. 

 
     12.  Основни подаци о добављачу: 

 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични 
број 

GOSPER d.o.o Омладинских бригада бр. 86П, Београд 100047296 17174967 

BIMED d.o.o. Сазонова број 3, Београд 100120831 17400649 

VICOR d.o.o. Гоце Делчева бр. 42, Београд 100134880 07738412 

 
 
 
 
 
 



 
  

    13.   Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 
           Период важења оквирног споразума је за партије 3, 4, 5 и 9 до 09.04.2015. године, за 
партију 8 до 29.04.2015. године, а за партије 1 и 2 до 02.06.2015. године. 

 
    14.   Околности које представљају основ за измену уговора: 

      Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 

 
 
 
 
 
 
62014.74/47 


