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 број 404-1-62/14-16
07.08.2014. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)
Републички фонд за здравствено осигурање објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење
понуда за јавну набавку Перикардног patchа за 2014. годину

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 има обавезу да, за потребе здравствених
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак
јавне набавке уградног материјала у кардиохирургији - валвуле и рингови 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. 029/2014, 049/2014, 51/2014-испр. и 86/13).
Републички фонд за здравствено осигурање је спровео поступак јавне набавке, док су
појединачне уговоре о јавној набавци закључиле здравствене установе.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
назив
мед.средства:

количина

Јединица мере

процењена вредност

Ознака из Општег
речника набавке

Перикардни
patch

35

комад

1.408.750,00

33600000 –
фармацеутски
производи

Редни број јавне набавке: 404-4-110/14-77
Уговорена вредност ЈН:

Назив предмета набавке

Уговорена вредност без ПДВ
1.408.750,00

Перикардни patch
5.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
6.Број примљених понуда:

7.

Назив предмета набавке

Број примљених понуда

Перикардни patch

1

Највиша и најнижа понуђена цена

У поступку предметне јавне набавке је поднета једна понуда:

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ
Перикардни
patch

8.

ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

КОЛИЧИНА У
ком.

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА (цена
по ком.)

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена
са ПДВ

GOVEðI PERIKARDNI
PATCH

35

40.250,00

1.408.750,00

1.549.625,00

kat.br. 4700

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

У поступку предметне јавне набавке је поднета једна понуда:
ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ
Перикардни
patch

9.

ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

КОЛИЧИНА У
ком.

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА (цена
по ком.)

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена
са ПДВ

GOVEðI PERIKARDNI
PATCH

35

40.250,00

1.408.750,00

1.549.625,00

kat.br. 4700

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

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.07.2014. године
11. Датум закључења уговора: 04.08.2014. године
12. Основни подаци о Добављачу :
Седиште
Назив добављача
добављача
Сање
Живановића
Мark medical d.o.o.
бр 42,
Београд

ПИБ
102009695

Матични
број
17155547

13. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза
14. Oколности које представљају основ за измену уговора:
Конкурсном документацијом нису предвиђене околности које би биле основ за измену
уговора.

62014.87/38

