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08/2 Број: 404-1-2/14-58 
29.04.2014. године 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2014. ГОДИНУ  

ЗА ПАРТИЈЕ 1, 6, 7 И 11 
Број јн: 404-1-110/14-20 

 
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса Наручиоца: ул. Јована Мариновића бр. 2 , Београда  

3. Интернет страница наручиоца:  www.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке 

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 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, ће у име и за рачун 

здравствених установа, спровести поступак јавне набавке и закључити оквирне споразуме 
на основу којих ће здравствене установе закључивати 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 Балон катетери за 2014. годину, који 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) набавља централизовано од стране 
Републичког фонда за здравствено осигурање;  

Назив и шифра из ОРН-а је 33141210 – Балон катетери. 

Предмет јавне набавке је обликован у 12 партија: 

Партија Предмет набавке Јед.мере Количина 

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 

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 

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 
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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 

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 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне 
оклузије ком 317 

7 
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за хроничне 
тоталне оклузије (ЦТО) 

ком 30 

8 Аспирациони катетери – за мануелну 
аспирацију тромба ком 2090 

9 Балон катетери обложени леком ком 297 

10 БиБ балон катетер ( балон у балону) ком 38 

11 Балони за валвулопластику са ниским 
притиском пуцања 

ком 68 

12 Балони за валвулопластику са високим 
притиском пуцања(atm) ком 46 

 

8. Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број): 

АPTUS d.o.o, ул. Радомира Марковића бр.43, Београд, Матични број: 17164023 за 
партије 1, 2, 6, 7 и 11 

      9.    Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:  
 После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Балон 
катетера за 2014. годину за партије 1 и 6 и одлуке о обустави поступка јавне набавке Балон 
катетера за 2014. годину - за партије 7и 11, дана 24.04.2014. године уложен је  Захтев за 
заштиту права у предметној јавној набавци. 

 
    10.   Лице за контакт: Катарина Думнић, 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.balonkateteri@rfzo.rs 

 
 
 

  
 

 

 
 


