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Д испозитив одлуке

I Додељује се оквирни споразум за јавну набавку Каротидни и периферни стентови са 
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 
2020. годину, број 404-1-110/20-33, следећим понуђачима за доле наведене партије:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

1
Каротидни стентови (monorail -  
rapid exchange дизајн) са 
ћелијама затвореног дизајна, 
израђени од легура

VICOR d.o.o. 62.000,00 1.860.000,00

2

Каротидни стентови (monorail -  
rapid exchange дизајн) са 
ћелијама затвореног дизајна, 
израђени од нитинола, 
цилидричног и конусног облика, 
са системом за дисталну 
протекцију

HERMES PHARMA d.o.o.

65.000,00 7.800.000,00

60.000,00 7.800.000,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2 15.600.000,00

3

Каротидни стентови (monorail -  
rapid exchange дизајн) са 
ћелијама отвореног дизајна, 
израђени од нитинола, 
цилиндричног и конусног облика 
са системом за дисталну 
протекцију

AUSTROLINE d.o.o.

60.000,00 5.700.000,00

60.000,00 13.800.000,00

6.000,00 960.000,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 3 20.460.000,00

4

Каротидни стент (monorail -  rapid 
exchange sistem) ca дуплом, 
микро и макро мрежицом, 
израђени од нитинола за третман 
високо ембологених лезија са 
ћелијама затвореног дизајна

MEDICA LINEA PHARM d.o.o. 110.000,00 6.600.000,00

5

Каротидни стент (monorail -  rapid 
exchange sistem) ca дуплом, 
микро и макро мрежицом, 
израђени од нитинола за третман 
високо ембологених лезија са 
ћелијама отвореног дизајна

AUSTROLINE d.o.o. 110.000,00 6.600.000,00

6 Проксимална церебрална 
протекција оклузивним балонима AUSTROLINE d.o.o. 70.000,00 1.400.000,00

7
Тврда жица - водич, веће 
чврстине (б#/Ржица), ангулираног 
(angled) врха са хидрофилним 
површним слојем

MEDICA LINEA PHARM d.o.o. 1.700,00 595.000,00

8
Водич уводник ( Gu g Sheath) 
правог и закривљеног врха 
(multipurpose облик)

заједничка понуда: Medica 
Linea Pharm d.o.o. и Aptus 

d.o.o.
9.000,00 3.240.000,00

9
Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од нитинола 
за суперфицијалну артерију

Interfortas medical d.o.o. 37.000,00 7.400.000,00

11

Премонтирани на балон 
покривени периферни стентови 
израђени од нерђајућег челика 
или легуре, а покривени PTFE 
или Dakronom

AUSTROLINE d.o.o. 173.500,00 1.735.000,00
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12 ^аскуларни чеп за емболизациЈу 
(Vascular Plug) HERMES PHARMA d.o.o. 85.000,00 1.700.000,00

13

Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од нитинола, 
QTW систем, за дугачке лезије на 
суперфицијалној и поплитеалној
ДПТРШЛЈМ'Ј'•

HERMES PHARMA d.o.o. 7K ППП ППi U.UUU,WU 6.750.000,00

14 Дилатациони каротидни балон VICOR d.o.o. 8.500,00 4.250.000,00

15 Периферни стентови 
премонтирани на балон HERMES PHARMA d.o.o. 24.900,00 12.450.000,00

16 Ренални стентови премонтирани 
на балон VICOR d.o.o. 24.200,00 1.936.000,00

17

Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од нитинола 
за илијачне и супрааортне 
артеријске крвне судове

VICOR d.o.o. 37.300,00 3.357.000,00

18

Балон ослобађајући стент 
(непремонтиран на балон) за 
велике периферне крвне судове 
иаорту

Kardiomed d.o.o. 130.000,00 390.000,00

Укупно: 96.323.000,00

il Обуставља ce отворени поступак јавне набавке Каротидни и периферни стентови са 
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за
2020. годину, број 404-1-110/20-33, за доле наведену партију:

Број
партије Назив партије Количина

10 Самоослобађајући покривени периферни стентови израђени од 
легура, а покривени PTFE или Dakronom 2

О б р а з л о ж е њ е

!. Подаци о наручиоцу

1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса Нзручиоцз! Јовзнз Мариновића 2, Београд

3. Интернет страница Наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs

4. Врста Наручиоца: Организаиија за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке 
и закључује оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене 
установе, из Плана мреже здравствених установа.

!L Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: Добра

2. Датум доношења Одлуке о покретању поступка: 18.6.2020. године

3. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност
набавке:

Предмет јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним 
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, обликован је у 18 
(осамнаест) партија, и то:
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......

Број
партиЈе Назив партије Јед.

мере Количина Процењена јед. 
цена

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а

1
Каротидни стентови (monorail -  rapid 
exchange дизајн) са ћелијама затвореног 
дизајна, израђени од легура

ком 30 62.000,00 1.860.000,00

2 Каротидни стентови (monorail -  rapid exchange дизајн) са ћелијама затвореног дизајна, израђени од 
нитинола, цилидричног и конусног облика, са системом за дисталну протекцију

Ставка
1

Каротидни стентови (monoraii -  rapid 
exchange дизајн) са ћелијама затвореног 
дизајна, израђени од нитинола, 
цилидричног и конусног облика

ком 120 65.000,00 7.800.000,00

Ставка
2

Систем за дисталну протекцију за 
Каротидни стент (monorail -  rapid exchange 
дизајн) са антитробмбогеним премазом на 
филтеру, од платина -  тунгстена, систем 
слободан на жици

ком 130 60.000,00 7.800.000,00

Укупно за партију 2 15.600.000,00

3 Каротидни стентови (monorail -  rapid exchange дизајн) са ћелијама отвореног дизајна, израђени од 
нитинола, цилиндричног и конусног облика са системом за дисталну протекцију

Ставка
1

Каротидни стентови (monorail -  rapid 
exchange дизајн) са ћелијама отвореног 
дизајна, израђени од нитинола, 
цилиндричног и конусног облика

ком 95 60.000,00 5.700.000,00

Ставка
2

Систем за дисталну протекцију за 
Каротидни стент (RX и OTW систем) од 
нитинолске мрежице са хепаринским 
слојем

ком 230 60.000,00 13.800.000,00

Ставка
3 Пратећа танка жица ком 160 6.000,00 960.000,00

Укупно за партију 3 20.460.000,00

4

Каротидни стент (monorail -  rapid exchange 
sistem) ca дуплом, микро и макро 
мрежицом, израђени од нитинола за 
третман високо ембологених лезија са 
ћелијама затвореног дизајна

ком 60 110.000,00 6.600.000,00

5

Каротидни стент (monorail -  rapid exchange 
sistem) ca дуплом, микро и макро 
мрежицом, израђени од нитинола за 
третман високо ембологених лезија са 
ћелијама отвореног дизајна

ком 60 110.000,00 6.600.000,00

6 Проксимална церебрална протекција 
оклузивним балонима ком 20 70.000,00 1.400.000,00

7
Тврда жица - водич, веће чврстине (stiff 
жица), ангулираног (angled) врха са 
хидрофилним површним слојем

ком 350 1.700,00 595.000,00

8 Водич уводник ( Gu g Sheath) правог и 
закривљеног врха (multipurpose облик) ком 360 9.000,00 3.240.000,00

9
Самоослобађајући перифени стентови 
израђени од нитинола за суперфицијалну 
артерију

ком 200 44.000,00 8.800.000,00

10
Самоослобађајући покривени периферни 
стентови израђени од легура, а покривени 
PTFE или Dakronom

ком 2 176.000,00 352.000,00

11
Премонтирани на балон покривени 
периферни стентови израђени од 
нерђајућег челика или легуре, а покривени 
PTFE или Dakronom

ком 10 173.500,00 1.735.000,00

5



12 Васкуларни чеп за емболизацију (Vascular 
Plug) ком 20 85.000,00 1./00.000,00

13

Самоослобађајући перифени стентови 
израђени од нитинола, OTW систем, за 
дугачке лезије на суперфицијалној и 
поплитеалној артерији

ком 90 75.000,00 6.750.000,00

14 Дилатациони каротидни балон ком 500 8.500,00 л ппп пп

15 Периферни стентови премонтирани на 
балон ком 500 24.900,00 12.450.000,00

16 Ренални стентови премонтирани на балон ком 80 24.900,00 1.992.000,00

17
Самоослобађајући перифени стентови 
израђени од нитинола за илијачне и 
супрааортне артеријске крвне судове

ком 90 37 300,00 3.357.000,00

18
Балон ослобађајући стент (непремонтиран 
на балон) за велике периферне крвне 
судовеиаорту

ком 3 130.000,00 390.000,00

v k vn H n 98.131.000,00

мазив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи, за све партије

4. Редни број јавне набавке: 404-1-110/20-33

5, Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Ш. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 23.7.2020. године, до 12,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум
пријема Сат

1. Interfortas medical d.o.o. Девалдових 1, Земун 21.7.2020. 12:33
2. Kardiomed d.o.o. Луке Војводића 26, Београд 22.7.2020. 11:00
3. AUSTROLINE d.o.o. Толстојева бр. 20a, Београд 22.7.2020. 11:45
4. HERMES PHARMA d.o.o. Чеде Миндеровића бр. 4 22.7.2020. 12:30
5. VICOR d.o.o. Булевар Маршала Толбухина бр.42 22.7.2020. 15:05

6 Заједничка понуда: Medšca Linea 
Pharm d.o.o. и Aptus d.o.o. Бродарска 16, Београд 23.7.2020. 08:30

7 Medica Linea Pharm doo Бродараска 1 Б, Београд 23.7.2020. 08:32
8 GOSPER d.o.o. Омладинских Бригада 86п 23.7.2020. 09:40

Укупан број поднетих понуда: 8. 

Број понуда по партијама:

Број
партије Назив партије Број

понуда
Л\ Каротидни стентови (monorail -  rapid ехсћапде дизајн) са ћелијама 

затвореног дизајна, израђени од легура 1

2
Каротидни стентови (monorail -  rapid exchange дизајн) са ћелијама 
затвореног дизајна, израђени од нитинола, цилидричног и конусног 
облика, са системом за дисталну протекцију

1

3
Каротидни стентови (monorail -  rapid ехсћапде дизајн) са ћелијама 
отвореног дизајна, израђени од нитинола, цилиндричног и конусног 
облика са системом за дисталну протекцију

1

6



4
Каротидни стент (monorail -  rapid exchange sistem) ca дуплом, 
микро и макро мрежицом, израђени од нитинола за третман 
високо ембологених лезија са ћелијама затвореног дизајна

1

5
Каротидни стент (monorail -  rapid exchange sistem) ca дуплом, 
микро и макро мрежицом, израђени од нитинола за третман 
високо ембологених лезија са ћелијама отвореног дизајна

1

6 Проксимална церебрална протекција оклузивним балонима 1

7 Тврда жица - водич, веће чврстине (s tiff жица), ангулираног 
(angled) врха са хидрофилним површним слојем 1

8 Водич уводник ( Gu g Sheath) правог и закривљеног врха 
(multipurpose облик) 1

9 Самоослобађајући перифени стентови израђени од нитинола 
за суперфицијалну артерију 3

10 Самоослобађајући покривени периферни стентови израђени 
од легура, а покривени PTFE или Dakronom 0

11
Премонтирани на балон покривени периферни стентови 
израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE 
или Dakronom

1

12 Васкуларни чеп за емболизацију (Vascular Plug) 1

13
Самоослобађајући перифени стентови израђени од нитинола, 
07W  систем, за дугачке лезије на суперфицијалној и 
поплитеалној артерији

1

14 Дилатациони каротидни балон 1

15 Периферни стентови премонтирани на балон 1

16 Ренални стентови премонтирани на балон

17 Самоослобађајући перифени стентови израђени од нитинола 
за илијачне и супрааортне артеријске крвне судове 1

18 Балон ослобађајући стент (непремонтиран на балон) за 
велике периферне крвне судове и аорту 1

7



IV. Стручна оцена понуда

4.1 „Interfortas medical d.o.o.“

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/20-12 
Назив понуђача: Interfortas medical d.o.o.
Понуда број : 4/2020 од 18.07.2020. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 9

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ

9

Самоослобађајући 
перифени 
стентови 

израђени од 
нитинола за 

суперфицијалну 
артерију

iVascular 
IVOLUTION 

SPN ВС35 ххх
XXX XXX

LIFE VASCULAR 
DEVICES (LVD) 
BIOTECH S.L. 

Španija

комад 200 37.000,00 7.400.000,00 10% 740.000,00 8.140.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 7.400.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 740.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 8.140.000,00

Рок важења понуде 95 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, 5ПН 163/2013 од 17.9.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем INTERFORTAS MEDICAL d.o.o. 
није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача INTERFORTAS MEDICAL d.o.o. није био у 
блокади у последња 3 (гри) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констататовала да је понуда понуђача INTERFORTAS MEDICAL d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. сгав 1 тачка 33) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 9.
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4.2. „Kardiomed d.o.o.“

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/20-13 
Назив понуђача: Kardiomed d.o.o.
Понуда број: 234/20 од 17.07.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 18_________

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРА И 

КАТАПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ- 
А

УКУПНА ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

18

Балон 
ослобађајући 

стент 
(непремонтиран 

на балон) за 
велике 

периферне крвне 
судове и аорту

AndraStent,
ASxxL,
ASxxXL

Andramed GmbH, 
Schiesswieslenstrasse 
18, 72766, Reutlingen, 

Nemačka
комад 3 130.000,00 390.000,00 10,00% 39.000,00 429.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 390.000,00
ИЗНОС ПДВ-А 39.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 429.000,00
Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 7 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 4269/2015 од 13.11.2015. године. Провером на 
интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација акгивна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем Kardiomed d.o.o. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача Kardiomed d.o.o. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констататовала да је понуда понуђача Kardiomed d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 18.
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4.3. „AUSTROLINE d.o.o.“

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/20-14 
Назив понуђача: AUSTROLINE d.o.o.
Понуда број: 400/20 од 09.07.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије: 3, 5, 6, 9 и 11

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА

ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

3 Каротидни стентови (monorail -  rapid exchange дизајн) са ћелијама отвореног дизајна, израђени од нитинола, цилиндричног и конусног облика са системом за дисталну 
протекцију

ставка 1

Каротидни 
стентови (monorail 
-  rapid exchange 
дизајн) са 
ћелијама
отвореног дизајна, 
израђени од 
нитинола, 
цилиндричног и 
конусног облика

PROTEGE RX 
SEPX-*-*-**-135 

SEPX-**-* ** 
135

SEPX-*-**-135
SEPX-**-**-135

ev3 Inc SAD комад 95 60.000,00 5.700.000,00 10,00% 570.000,00 6.270.000,00

ставка 2

Систем за 
дисталну 
протекцију за 
Каротидни стент 
(RX и OTW 
систем) од 
нитинолске 
мрежице са 
хепаринским 
слојем

SPIDERFX

SPD2-0*0-**0
ev3 Inc SAD комад 230 60.000,00 13.800.000,00 20,00% 2.760.000,00 16.560.000,00

ставка 3 Пратећа танка 
жица

INTERFLEX 
К1-0195-014 Brivant Ltd, Irska комад 160 6.000,00 960.000,00 20,00% 192.000,00 1.152.000,00
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УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 3 20.460.000,00 3.522.000,00 23.982.000,00

5

Каротидни стент 
(monorail -  rapid 
exchange sistem) 
ca дуплом, микро 
и макро 
мрежицом, 
израђени од 
нитинола за 
третман високо 
ембологених 
лезија са 
ћелијама 
отвореног дизајна

CGUARD
CRX**** Inspire MD Itd, Izrael комад 60 110.000,00 6.600.000,00 10,00% 660.000,00 7.260.000,00

6

Проксимална
церебрална
протекција
окпузивним
балонима

МО.МА

МОМ013006*Х*
Invatec s.p.a. Italija комад 20 70.000,00 1.400.000,00 20,00% 280.000,00 1.680.000,00

9

Самоослобађајући
перифени
стентови
израђени од 
нитинола за 
суперфицијалну 
артерију

PROTEGE
EVERFLEX

PRP35-0*-**0-
**0

PRP35DR-0*-
**0-**0

ev3 Inc SAD комад 200 44.000,00 8.800.000,00 10,00% 880.000,00 9.680.000,00

11

Премонтирани на 
балон покривени 
периферни 
стентови
израђени од 
нерђајућег челика 
или легуре, а 
покривени PTFE 
или Dakronom

E-VENTUS ВХ 

91 BX*****-00
Jotec GmbH, 

Nemačka комад 10 173.500,00 1.735.000,00 10,00% 173.500,00 1.908.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 38.995.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 5.515.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 44.510.500,00

Рок важења понуде 95 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца. 
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
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Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, и то бр. БПН 749/2013 од 23.10.2013. године. Након увида у 
понуду, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је понуђач AUSTROLINE d.o.o. уписан у регистар понуђача и да је регистрација 
активна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем AUSTROLINE d.o.o. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача AUSTROLINE d.o.o. није био у блокади у последња 
3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

Комисија је констататовала да је понуда понуђача AUSTROLINE d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партије 3, 5, 6, 9 и 11.

4.4. „HERMES PHARMA d.o.o.“

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/20-15 
Назив понуђача: HERMES PHARMA d.o.o.
Понуда број: 41/2020 од 07.07.2020. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партије: 2, 12, 13, 15 и 16

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРА И 

КАТАЈПОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА ~  

ЦЕНА БЕЗПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ

2. Каротидни стентови (monorail -  rapid exchange дизајн) са ћелијама затвореног дизајна, израђени од нигинола, цилидричног и конусног облика, са системом за дисталну 
протекцију

ставка 1

Каротидни 
стентови (monorail 
-  rapid ехсћапде 
дизајн) са 
ћелијама 
затвореног 
дизајна, израђени 
од нитинола, 
цилидричног и 
конусног облика

Х.АСТ Carotid 
Stent System / 
od
XRX02007S
do
XRX03010S i 
od
XRX03008T
do
XRX04010T

Abbott Vascular, SAD комад 120 65.000,00 7.800.000,00 10,00% 780.000,00 8.580.000,00

12

http://www.apr.qov.rs
http://www.nbs.rs


ставка 2

Систем за 
дисталну 
протекцију за 
Каротидни стент 
(monorail -  rapid 
exchange дизајн) 
са
антитробмбогеним 
премазом на 
филтеру, од 
платина -  
тунгстена, систем 
слободан на жици

Emboshield 
NAV6 Embolic 
Protection 
System/
22442-19 i
22443-19

Abbott Vascular, SAD комад 130 60.000,00 7.800.000,00 20,00% 1.560.000,00 9.360.000,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2 15.600.000,00 2.340.000.00 17,940.000,00

12
Васкуларни чеп за 
емболизацију 
(Vascular Plug)

Amplatzer 
Vascular Plug / 
od 9-PLUG-004 
do 9-PLUG-016; 
od 9-AVP2-003 
do 9-AVP2-022 i 
od 9-AVP038- 
004 do 9- 
AVP038-008

AGA Medical 
Corporation,SAD комад 20 85.000,00 1.700.000,00 10,00% 170.000,00 1.870.000,00

13

Самоослобађајући 
перифени 
стентови израђени 
од нитинола, 07W 
систем, за дугачке 
лезије на 
суперфицијалној и 
поплитеалној 
артерији

Supera 
Peripheral 
Stent System / 
svi obeleženi 
kodovi u 
katalogu 
420ХХХХХ- 
080 i 
420ХХХХХ- 
120

Abbott Vascular, SAD комад 90 75.000,00 6.750.000,00 10,00% 675.000,00 7.425.000,00

15
Периферни
стентови
премонтирани на 
балон

Omnilink Elite 
Peripheral 
Stent System/ 
od 11000-ХХ 
do 11013-ХХ

Abbott Vascular, SAD комад 500 24.900,00 12.450.000,00 10,00% 1.245.000,00 13.695.000,00

16
Ренални стентови 
премонтирани на 
балон

RX
HERCULINK 
ELITE 
Peripheral 
Stent System/ 
od 1011521- 
XX do

Abbott Vascular, SAD комад 80 24.900,00 1.992.000,00 10,00% 199.200,00 2.191.200,00
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Рок важења понуде 95 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 15 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 1189/2017 од 8.5.2017. године. Провером на интернет 

страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем HERMES PHARMA d.o.o. није покренут 

поступак стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача HERMES PHARMA d.o.o. није био у блокади у 

последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
Комисија је констататовала да је понуда понуђача HERMES PHARMA d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партије 2,12,13,15 и 16.

4.5. „VICOR d.o.o.“

Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/20-16 
Назив понуђача: VICOR d.o.o.
Понуда бро ј: 1558-20 од 21.07.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије: 1, 14, 16 и 17

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

1
Каротидни 
стентови (monorail 
-  rapid exchange 
дизајн) са

Carotid VVallstent, 
H965SCH647xxx

Boston Scientific 
Corporation, SAD комад 30 62.000,00 11.860.000,00 10% 186.000,00 2.046.000,00
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ћелијама 
затвореног 
дизајна, израђени 
од легура

14 Дилатациони 
каротидни балон

SterlingPTA 
Balloon Dilatation 
Catheter, 
H74939xxxxxxxxx

Boston Scientific 
Corporation, SAD комад 500 8.500,00 4.250.000,00 10% 425.000,00 4.675.000,00

16
Ренални стентови 
премонтирани на 
балон

Express Vasular 
SD Monorail 
Premounted Stent 
System,
H7493791xxxxxxx

Boston Scientific 
Corporation, SAD комад 80 24.200,00 1.936.000,00 10% 193.600,00 2.129.600,00

17

Самоослобађајући
перифени
стентови
израђени од 
нитинола за 
илијачне и 
супрааортне 
артеријске крвне 
судове

Epic OVER-THE- 
WIRE Self- 
Expanding Nitinol 
Stent,
H74939054xxxxxx

Boston Scientific 
Corporation, SAD комад 90 37.300,00 3.357.000,00 10% 335.700,00 3.692.700,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 11.403.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 1.140.300,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 12.543.300,00

Рок важења понуде 95 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре, и то бр. БПН 410/2013 од 03.10.2013. године. Комисија је на интернет страници Агенције за 

привредне регистре утврдила да је понуђач VICOR d.o.o. уписан у регистар понуђача и да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем VICOR d.o.o. није покренут поступак 

стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача VICOR d-о.о.није био у блокади у последња 3 (три) 

месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
Комисија је констататовала да је понуда понуђача VICOR d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партије 1,14,16 и 17.
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4.6.„Medica Linea Pharrn d.o.o.“

Редни број понуде: 6
Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/20-17 
Назив понуђача: Medica Linea Pharm d.o о.
Понуда број : 1272/20 од 13.07.2020.године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партије: 4 и 7

БРОЈ
ПАРТИЈ1Е НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

4

Каротидни стент 
(monorail -  rapid 
exchange sistem) ca 
дуплом, микро и 
макро мрежицом, 
израђени од 
нитинола за третман 
високо ембологених 
лезија са ћелијама 
затвореног дизајна

Roadsaver 
Carotid Artery 
Stent System - 
RDS-
XXXX143RX

MicroVention Europe, 
Francuska комад 60 110.000,03 6.600.000,00 10% 660.000,00 7.260.000,00

7

Тврда жица - водич, 
веће чврстине (stiff 
жица), ангулираног 
(angled) врха са 
хидрофилним 
површним слојем

RADIFOCUS 
GUIDE WIRE 

M,
RF-PA35263M

Terumo Europe NV, 
Belgija/
Terumo Corporation, 
Japan

комад 350 1.700,00 595.000,00 20% 119 000,00 714.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 7.195.000,00

И31НОС ПДВ-А 779.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОКУДЕ СА ПДВ-ОМ 7.974.000,00
Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца. 
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 2228/2017 од 24.08.2017. године и БПН 2176/2018 од 14.08.2018. 
године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs утврдила да над понуђачем MEDICA LINEA PHARM d.o.o. није 
покренуг поступак стечаја или ликвидације.
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Понуђач је доставио Потврду о броју дана блокаде издату од Народне банке Србије. Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије 
www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. није био у блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки

Комисија је констататовала да је понуда понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партије 4 и 7.

4.7. „Заједничка понуда: Medica Linea Pharm d.o.o. и Aptus d.o.o.“

Редни број понуде: 7
Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/20-18
Назив понуђача: заједничка понуда: Medica Linea Pharm d.o.o. и Aptus d.o.o. 
Понуда број: 1300/20 од 17.07.2020. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 8 ________________________________

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

8

Водич уводник ( 
Gu g Sheath) 
правог и 
закривљеног 
врха
(multipurpose
облик)

Destination Guiding 
Sheat,
GS*K5xxxxxxB, 
RSxxx, 54- 
89xxx/Sheath LessPV 
Peri-Vascular 
Guiding System/ 
W8XXXX-0-VXXX, 
SheathLess Eucath 
PTCA Guiding 
Catheter GXXXXX-0- 
L-100

Terumo Corporation, 
Japan.Terumo 
Medical Co.SAD/ 
Asahi Intecc Co, 
Japan

комад 360 9.000,00 3.240.000,00 20% 648.000,00 3.888.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 3.240.000,00
ИЗНОС ПДВ-А 648.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 3.888.000,00
Рок важења понуде 100 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца. 
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
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Понуђачи су доставили Решења Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, и то Решење бр. БПН 2238/2017 од 24.08.2017. године, Решење број 
БПН 2176/2018 од 14.08.2018. године, за понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. Комисија je на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила је да су
понуђачи MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и APTUS d.o.o. уписани у регистар понуђача и да су регистрације активне.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачима MEDICA LINEA PHARM d.o.o.n 
APTUS d.o.o. нису покренути поступци стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачуни понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o.n APTUS d.o.o. нису 
били у блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да је заједничка понуда понуђача MEDICA LINEA PHARM d.o.o. и APTUS d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка
33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12,14/15 и 68/15), за партију 8.

4.8.„GOSPER“

Редни број понуде: 8
Број под којим је понуда заведена: 404-1-31/20-19 
Назив понуђача: GOSPER d.o.o.
Понуда број: 82/2020 од 20.07.2020. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију 9.__________

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ

9

Самоослобађајући
перифени
стентови
израђени од 
нитинола за 
суперфицијалну 
артерију

Pulsar-18 ТЗ 
peripheral 

Self- 
expanding 

Nitinol Stent 
System, 
430xxx

BIOTRONIK AG комад 200 44.000,00 8.800.000,00 10% 880.000,00 9.680.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 8.800.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 880.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 9.680.000,00

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
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Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 564/2013 од 11.10.2013. године. Провером на интернет 

страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација акгивна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs утврдила да над понуђачем GOSPER d.o.o. није покренут 

поступак стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача GOSPER d.o.o. није био у блокади у последња 3 
(три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

Увидом у понуду понуђача, Комисија констатује да понуђени стент има дијаметар од 4 mm до 7 mm, али нема обавезан дијаметар стента од 5 mm до 8 mm, 
како је дефинисано у техничкој спецификацији.

Сходно наведеном, комисија је констатовала да понуда понуђача GOSPER d.o.o није одговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партију 9.
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:
Број под 
којим је 
понуда 

ааведена
Назиг лсиуђача

Партија 
за коју

:::: '

одбија
nAUIIIKSl
t i v i i j H «

Разлози за одбијање 
понуде

Понуђена 
јединична 
цена без 

ПДВ-а

Понуђена цена 
{укупна ценз б@з 

ПДВ-а)

404-1-31/20-19 GOSPER d.o.o. 9

Понуда је одбијена као 
неодговарајућа у смислу 
члана 3. став 1. тачка 32) 

Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15 из разлога 
наведених у тачки 4.8. 

ове Одлуке.

44.000,00 8.800.000,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

© Критеријум за доделу уговора је најнмжа понуђена цена. 

• Ранглиста понуђача:

За партију 9:

Ред.бр. Понуђач Понуђена јед. цена без ПДВ-а |
1

\У l / \  /  П  L i Q  О  Л Л Л  ј Ј Л ^ Тj  Јчу t m<a i
понуде без ПДБ-з

1 Interfortas medical d.o.o. 37.000,00 7.400.000.00

2 Д  i i  Г '  “Г  а” *4 <г“Ч i < k  š P'" _i _  _Auo 1 RULii'JC u.O.u. 44.000,00 | 8.800000.00

За партију 16:

Р о п  fin Понуђач Понуђена јед. цена без ПДВ-а Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а

1 HERMES PHARMA d.o.o. 24.900,00 1.992.000,00

2 VICOR d.o.o. 24.200,00 1.936.000,00

У предметном поступку јавне набавке поднета је по једна понуда за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 15, 17 и 18 које су оцењене као прихватљиве, те сходно томе није извршено рангирање.

Такође, за партију 10 није достављена ниједна понуда, те сходно томе није извршено 
рангирање за наведену партију.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у 
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног и потписаног обрасца изјаве понуђача 
дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености услова (обрасци бр. 9 и 10 у 
конкурсној документацији), у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац је у обавези да пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума од 
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15).

Како је Комисија утврдила да понуђачи чије су понуде оцењене као најповољније, 
испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и 
увидом у јавно доступне податке, од истих није било захтевано достављање доказа, у складу са 
чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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VII. Разлози за обуставу поступка
Поступак јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним 

материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, број 404-1-110/20-33 се 
обуставља за партију 10, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу 
оквирног споразума, из разлога што није достављена ниједна понуда.

VIII. Трошкови припремања понуде
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.

IX. Предлог комисије

I Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила 
је да се донесе Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Каротидни и периферни 
стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову 
имплантацију за 2020. годину, број 404-1-110/20-33, и Оквирни споразум додели доле наведеним 
понуђачима, по партијама:

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

1
Каротидни стентови (monorail 
-  rapid exchange дизајн) са 
ћелијама затвореног дизајна, 
израђени од легура

VICOR d.o.o. 62.000,00 1.860.000,00

2

Каротидни стентови (monorail 
-  rapid exchange дизајн) са 
ћелијама затвореног дизајна, 
израђени од нитинола, 
цилидричног и конусног 
облика, са системом за 
дисталну протекцију

HERMES PHARMA d.o.o.

65.000,00 7.800.000,00

60.000,00 7.800.000,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2 15.600.000,00

3

Каротидни стентови (monorail 
-  rapid exchange дизајн) са 
ћелијама отвореног дизајна, 
израђени од нитинола, 
цилиндричног и конусног 
облика са системом за 
дисталну протекцију

AUSTROLINE d.o.o.

60.000,00 5.700.000,00

60.000,00 13.800.000,00

6.000,00 960.000,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 3 20.460.000,00

4

Каротидни стент (monorail -  
rapid exchange sistem) ca 
дуплом, микро и макро 
мрежицом, израђени од 
нитинола за третман високо 
ембологених лезија са 
ћелијама затвореног дизајна

MEDICA LINEA PHARM 
d.o.o. 110.000,00 6.600.000,00

5

Каротидни стент (monorail -  
rapid exchange sistem) ca 
дуплом, микро и макро 
мрежицом, израђени од 
нитинола за третман високо 
ембологених лезија са 
ћелијама отвореног дизајна

AUSTROLINE d.o.o. 110.000,00 6.600.000,00
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6
Проксимална церебрална 
протекција оклузивним 
балонима

AUSTROLINE d.o.o. 70.000,00 1.400.000,00

7

Тврда жица - водич, веће 
чврстине {stiff жица), 
ангулираног (angled) врха са 
хидрофилним површним 
слојем

MEDICA 1 1NFA PHARM 
d.o.o. 1.700,00 595.000,00

8
Водич уводник ( Gu g Sheath) 
правог и закривљеног врха 
(multipurpose облик)

заједничка понуда: Medica 
Linea Pharm d.o.o. и Aptus 

d.o.o.
9.000,00 3.240.000,00

9
Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од 
нитинола за суперфициЈзлну 
артерију

Interfortas medical d.o.o. 37.000,00 7.400.000,00

11

Премонтирани на балон 
покривени периферни 
стентови израђени од 
нерђајућег челика или легуре, 
а покривени PTFE или 
Dakronom

AUSTROLINE d.o.o. 173.500,00 1.735.000,00

12 Васкуларни чеп за 
емболизацију (Vascuiar riug) HERMES PHARMA d.o.o. 85.000,00 1.700.000,00

13

Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од 
нитинола, OTW систем, за 
дугачке лезије на 
суперфицијалноЈ и 
поплитеалној артерији

HERMES PHARMA d.o.o. 75.000,00 6.750.000,00

14 Дилатациони каротидни балон VICOR d.o.o. 8.500,00 4.250.000,00

15 Периферни стентови 
премонтирани на балон HERMES PHARMA d.o.o. 24.900,00 12.450.000,00

16 Ренални стентови 
премонтирани на балон VICOR d.o.o. 24.200,00 1.936.000,00

17

Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од 
нитинола за илијачне и 
супрааортне артеријске крвне 
судове

VICOR d.o.o. 37.300,00 3.357.000,00

18
Балон ослобађајући стент 
(непремонтиран на балон) за 
велике периферне крвне 
судове и аорту

Kardiomed d.o.o. 130.000,00 390.000,00

Укупно: 96.323.000,00
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II Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила 
је да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке Каротидни и периферни стентови са 
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. 
годину, број 404-1-110/20-33, за следећу партију:

Број
партије Назив партије Јед.м

ере Количина Процењена јед. 
цена

Процењена 
вредност по 

партијама без ПДВ-а

10
Самоослобађајући покривени периферни 
стентови израђени од легура, а покривени 
PTFE или Dakronom

ком 2 176.000,00 352.000,00

Наиме, за партију 10 није испуњен услов за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, из разлога наведених у тачки VII. ове Одлуке.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
Одлуку као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

X. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 
дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
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