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3.09.2014. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИНТРАОКУЛАРНИХ СОЧИВА ЗА 2014. ГОДИНУ
ЗА ПАРТИЈЕ 1 И 2
БР. ЈН: 404-1-110/14-30
Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса Наручиоца: ул. Јована Мариновића бр. 2 , Београд
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Републички фонд за здравствено осигурање је за потребе здравствених установа са којима има
закључен уговор о пружању здравствене заштите, спровео поступак јавне набавке интраокуларних
сочива за 2014. годину, а сходно члану 17а Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 029/2013, 049/2013 , 51/2013-испр. и
86/13).
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, у име и за рачун здравствених
установа, спроводи поступак јавне набавке и закључује оквирне споразуме на основу којих
здравствене установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.
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 су интраокуларна сочива за 2014. годину, којa се на основу 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) набављају централизовано од стране Републичког фонда
за здравствено осигурање;
Назив и шифра из ОРН-а је 33731110 – интраокуларна сочива
Предмет јавне набавке за партије 1 и 2 је:
ПАРТИЈА
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ЈЕДИНИЦА
КОЛИЧИНА
МЕРЕ
Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена
1.
комад
8.750
од хидрофобног акрилата, изливена у комаду
1.
2.
3.
4.

2.

Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена
од хидрофилног акрилата, изливена у комаду

комад

6.410

8.
-

Називи подносилаца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
INO-PHARM D.O.O. ул. Браће Ковач бр. 2, 11000 Београд, матични број 17345664 - за партију 2.
OKTAL PHARMA D.O.O. ул. Душана Дуде Тимотијевића бр. 9, Београд, матични број 17549146- за
партију 1

-

OFTAL C D.O.O. ул. Булевар краља Александра бр. 284, Београд, матични број 20111127 за партију 2

Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:
После доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума за јавну набавку интраокуларних
сочива за 2014. годину за партије 1, 2, и 4 по налогу Републичке комисије за заштиту права.
10. Лице за контакт: Биљана Кукуљ, 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.sociva@rfzo.rs
9.
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