
 

 
08/2број: 404-1-31/19-23  
   29.08.2019. године 
  

 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  
 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића бр. 2, Београд  

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке 
и закључио оквирне споразуме, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене 
установе. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, сетови за 
донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање 
крви, број 404-1-110/19-31 је: 

 

Бр 
партије 

Назив партије 
Јед. 
мере 

Количина 
за 12 

месеци 

Процењена 
јединична 

цена по 
партији 

Процењена 
вредност по 
партији без 

ПДВ-а 

1. 
Филтери за еритроците филтрирани 

накнадно 
комад 4.200 929,00 3.901.800,00 

2. 
Филтери  за тромбоците филтрирани 

накнадно 
комад 3.900 1.450,00 5.655.000,00 

3. 
Сетови за донорске аферезне 

поступке (тромбоците) компатибилни 
типу апарата  HAEMONETICS MCS + 

комад 2.000 14.850,00 29.700.000,00 

4. 
Сетови за донорске аферезне 

поступке компатибилни типу апарата  
ТRIMA Accel 

комад 1.800 14.500,00 26.100.000,00 

5. 
Системи/сетови компатибилни типу 

апарата Autolog 
комад 770 16.000,00 12.320.000,00 

6. 
Системи/сетови компатибилни типу 
апарата Cell Saver 5, Cеll Saver 5+ 

комад 1.520 16.000,00 24.320.000,00 
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7. 
Системи/сетови компатабилни типу 

апарата Electa и  XTRA 
комад 1.700 16.000,00 27.200.000,00 

8. 
Стерилна двоканална аспирациона 

линија са капаљком за 
интраоперативно спашавање 

комад 20 1.680,00 33.600,00 

9. 
Сетови за донорске и/или терапијске 

аферезне поступке компатибилни 
типу апарата  Spectra Optia 

комад 30 20.000,00 600.000,00 

УКУПНО: 129.830.400,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

33140000 - Медицински потрошни материјал - за филтере за еритроците и тромбоците 
филтриране накнадно и сетове за донорске аферезне поступке (за партије 1, 2, 3, 4 и 9) и  
 
33600000 - фармацеутски производи - за аутотрансфузионе системе/сетове за 
интраоперативно спашавање крви (за партије 5, 6, 7 и 8). 
 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-31 
 
 

7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Бр партије Назив партије 
Назив добављача са 

којим је закључен 
оквирни споразум 

Број добављача са 
којима је закључен 
оквирни споразум 

1. 
Филтери за еритроците филтрирани 

накнадно 
Amicus SRB d.o.o. 1 

2. 
Филтери  за тромбоците филтрирани 

накнадно 
Amicus SRB d.o.o. 1 

3. 
Сетови за донорске аферезне поступке 

(тромбоците) компатибилни типу апарата  
HAEMONETICS MCS + 

Pharmapheresis d.o.o. 1 

4. 
Сетови за донорске аферезне поступке 

компатибилни типу апарата  ТRIMA Accel 
„Medicon“ Deč d.o.o. 1 

5. 
Системи/сетови компатибилни типу 

апарата Autolog 
Medtronic Srbija d.o.o. 1 

6. 
Системи/сетови компатибилни типу 
апарата Cell Saver 5, Cеll Saver 5+ 

Pharmapheresis d.o.o. 1 

7. 
Системи/сетови компатабилни типу 

апарата Electa и XTRA 
Denta BP Pharm d.o.o. 1 

8. 
Стерилна двоканална аспирациона 

линија са капаљком за интраоперативно 
спашавање 

Pharmapheresis d.o.o. 1 

9. 
Сетови за донорске и/или терапијске 

аферезне поступке компатибилни типу 
апарата  Spectra Optia 

„Medicon“ Deč d.o.o. 1 

 

 



 

 3 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Oквирни споразуми закључени су дана 26.08.2019. године и примењују се од дана закључења, 
за период од 12 (дванаест) месеци. 
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