Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-17/14-10
26.02.2014. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ TРАНСКАТЕТЕРСКЕ АОРТНЕ
ВАЛВУЛЕ СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАСИРАЊЕ И СИСТЕМОМ ЗА ЛОДОВАЊЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница: www.rfzo.rs,
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 уградног материјала - Tранскатетерске аортне валвуле са
системом за пласирање и системом за лодовање 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
референтних здравствених установа, спровести предметни поступак јавне набавке, с
тим што ће уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем непосредно закључити
здравствена установа.
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет набавке

Паковање

Количина

Процењена
вредност

Транскатетерска аортна валвула са
системом за пласирање и системом за
лодовање

кoмад

5

14.250.000,00

Ознака из Општег речника набавке: 33680000 – фармацеутски производи;
Основ за примену прерговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12) предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања
позива за поношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити
само одређени понуђач.
Предмет јавне набавке су Транскатетерске аортне валвуле са системом за пласирање
и системом за лодовање.
Према допису Агенције за лекове и медицинска средства Србије бр.515-00-00206-20147-004 од 19.02.2014. године и Изјави Меdtronic Trading NL BV d.o.o. из Београда од 29.01.2014.
године, као јединог носиоца дозволе за стављање предметних добара у промет, констатовано
је да постоји само један потенцијални понуђач истих на територији Републике Србије за 2014.
годину, а то је Bimed d.o.o. са седиштем у Сазоновој 3 из Београда.
Републички фонд за здравствено осигурање се обратио Управи за јавне набавке
захтевом за мишљењем о основаности примене преговарачког поступка бр. 404-1-17/14-1 од
05.02.2014. године и допуном захтева за мишљењем о основаности примене преговарачког
поступка број 404-1-17/14-5 од 20.02.2014. године. Управа за јавне набавке је дописом бр. 40402-383/14 од 25.02.2014. године дала позитивно мишљење на напред наведени захтев
Републичког фонда.

Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуда ће бити прослеђен следећем потенцијалном понуђачу:

62014.41/26

Назив понуђача

Адреса

Bimed d.o.o

Сазоновa бр.3, Београд

