
 

08/2 број:  404-1-122/13-60 
15.04.2014. године 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  

Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs 

2. Врста Наручиоца: Здравство 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, спроводи поступак 
предметне јавне набавке у име и рачун здравствених установа у Републици Србији. 
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 каротидних и периферних стентова 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. 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13). 

Републички фонд за здравствено осигурање je спровео поступак јавне набавке и 
закључио оквирне споразуме на основу којих здравствене установе закључују појединачне 
уговоре о јавним набавкама. 

       3.  Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Kаротидни и периферни стентова за 2014. годину:  

партија Предмет набавке Процењена 
вредност 

количи
на 

1 
Каротидни стентови (monorail – rapid exchange дизајн) са ћелијама 
затвореног дизајна, израђени од нерђајућег челика или легура, са 
системом за дисталну протекцију 

9.810.000,00 60 

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

13.991.500,00 100 

3 
Каротидни стентови (monorail – rapid exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног дизајна, израђени од нитинола, EXPRT технологија (Exact 
Placement Release Technology), са системом за дисталну протекцију 

14.904.000,00 92 

4 
Каротидни стентови (monorail – rapid exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног, сегментираног дизајна, израђени од нитинола, са системом 
за дисталну протекцију 

9.855.270,00 69 

6 Дилатациони каротидни балон 4.509.725,00 341 

7 Тврда жица -  Жица – водич,  веће чврстине (stiff жица),  правог 
(straight) врха 901.945,00 341 

8 Уводник (Sheath)  правог и закривљеног врха (multipurpose облик) 784.300,00 341 

9 Периферни стентови премонтирани на балон са ћелијама затвореног 
дизајна  

6.156.000,00 228 

12 Ренални стентови премонтирани на балон 3.090.000,00 103 

13 Самоослобађајући перифени стентови израђени од нитинола, monorail 
– rapid exchange систем 

12.165.500,00 145 

16 
Бифуркациони периферни стентови  премонтирани  на два балона за  
примену у потколеним артеријама 628.650,00 11 

УКУПНО: 76.796.890,00 

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 



 
Редни број набавке: 404-1-110/14-4 
Ознака из Општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи 
 

4.  Уговорена вредност за први квартал 2014. године: 

Партија Предмет набавке Назив добављача Уговорена вредност 
без ПДВ-а  

1 

Каротидни стентови (monorail – 
rapid exchange дизајн) са ћелијама 
затвореног дизајна, израђени од 
нерђајућег челика или легура, са 
системом за дисталну протекцију 

VICOR D.O.O. 9.810.000,00 

2 

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

HERMES SYSTEM D.O.O. 13.991.000,00 

3 

Каротидни стентови (monorail – 
rapid exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног дизајна, израђени од 
нитинола, EXPRT технологија 
(Exact Placement Release 
Technology), са системом за 
дисталну протекцију 

AUSTROLINE D.O.O. 14.904.000,00 

4 

Каротидни стентови (monorail – 
rapid exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног, сегментираног дизајна, 
израђени од нитинола, са 
системом за дисталну протекцију 

GOSPER D.O.O. 9.855.270,00 

6 Дилатациони каротидни балон VICOR D.O.O. 4.293.190,00 

7 

Тврда жица -  Жица – водич,  веће 
чврстине (stiff жица),  правог 
(straight) врха 

AUSTROLINE D.O.O. 818.400,00 

8 
Уводник (Sheath)  правог и 
закривљеног врха (multipurpose 
облик) 

GOSPER D.O.O. 765.545,00 

9 

Периферни стентови 
премонтирани на балон са 
ћелијама затвореног дизајна  

HERMES SYSTEM D.O.O. 5.753.400,00 

12 
Ренални стентови премонтирани 
на балон HERMES SYSTEM D.O.O. 2.770.700,00 

13 

Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од нитинола, 
monorail – rapid exchange систем 

ECO TRADE BG D.O.O. 11.275.200,00 

16 

Бифуркациони периферни 
стентови  премонтирани  на два 
балона за  примену у потколеним 
артеријама 

AUSTROLINE D.O.O. 544.500,00 

УКУПНО: 74.910.205,00 

 
 

       5.  Критеријум за закључење оквирног споразума: економски најповољнија понуда. 
 
 
 



 
 

 6.   Број примљених понуда  по партијама: 

Партија Предмет набавке Број понуда по 
партијама 

1 
Каротидни стентови (monorail – rapid exchange дизајн) са ћелијама 
затвореног дизајна, израђени од нерђајућег челика или легура, са системом 
за дисталну протекцију 

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 exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног дизајна, израђени од нитинола, EXPRT технологија (Exact 
Placement Release Technology), са системом за дисталну протекцију 

1 

4 
Каротидни стентови (monorail – rapid exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног, сегментираног дизајна, израђени од нитинола, са системом за 
дисталну протекцију 

1 

6 Дилатациони каротидни балон 5 

7 Тврда жица -  Жица – водич,  веће чврстине (stiff жица),  правог (straight) 
врха 3 

8 Уводник (Sheath)  правог и закривљеног врха (multipurpose облик) 2 

9 
Периферни стентови премонтирани на балон са ћелијама затвореног 
дизајна  4 

12 Ренални стентови премонтирани на балон 5 

13 Самоослобађајући перифени стентови израђени од нитинола, monorail – 
rapid exchange систем 2 

16 Бифуркациони периферни стентови  премонтирани  на два балона за  
примену у потколеним артеријама 1 

 
      7.  Највиша и најнижа понуђена цена 
 

Партија Предмет набавке Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

1 

Каротидни стентови (monorail – rapid 
exchange дизајн) са ћелијама 
затвореног дизајна, израђени од 
нерђајућег челика или легура, са 
системом за дисталну протекцију 

163.500,00 163.500,00 

2 

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

139.910,00 139.910,00 

3 

Каротидни стентови (monorail – rapid 
exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног дизајна, израђени од 
нитинола, EXPRT технологија (Exact 
Placement Release Technology), са 
системом за дисталну протекцију 

162.000,00 162.000,00 

4 
Каротидни стентови (monorail – rapid 
exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног, сегментираног дизајна, 
израђени од нитинола, са системом 

142.830,00 142.830,00 



 

за дисталну протекцију 

6 Дилатациони каротидни балон 17.450,00 12.590,00 

7 
Тврда жица -  Жица – водич,  веће 
чврстине (stiff жица),  правог (straight) 
врха 

12.500,00 2.400,00 

8 
Уводник (Sheath)  правог и 
закривљеног врха (multipurpose 
облик) 

10.400,00 2.245,00 

9 
Периферни стентови премонтирани 
на балон са ћелијама затвореног 
дизајна  

31.740,00 22.968,00 

12 Ренални стентови премонтирани на 
балон 49.000,00 22.968,00 

13 
Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од нитинола, 
monorail – rapid exchange систем 

77.900,00 77.760,00 

16 
Бифуркациони периферни стентови  
премонтирани  на два балона за  
примену у потколеним артеријама 

49.500,00 49.500,00 

 
   8.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  
 

Партија Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

1 

Каротидни стентови (monorail – rapid 
exchange дизајн) са ћелијама 
затвореног дизајна, израђени од 
нерђајућег челика или легура, са 
системом за дисталну протекцију 

163.500,00 163.500,00 

2 

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

139.910,00 139.910,00 

3 

Каротидни стентови (monorail – rapid 
exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног дизајна, израђени од 
нитинола, EXPRT технологија (Exact 
Placement Release Technology), са 
системом за дисталну протекцију 

162.000,00 162.000,00 

4 

Каротидни стентови (monorail – rapid 
exchange дизајн) са ћелијама 
отвореног, сегментираног дизајна, 
израђени од нитинола, са системом 
за дисталну протекцију 

142.830,00 142.830,00 

6 Дилатациони каротидни балон 13.190,00 12.590,00 

7 
Тврда жица -  Жица – водич,  веће 
чврстине (stiff жица),  правог (straight) 
врха 

2.400,00 2.400,00 

8 
Уводник (Sheath)  правог и 
закривљеног врха (multipurpose 
облик) 

2.245,00 2.245,00 



 

9 
Периферни стентови премонтирани 
на балон са ћелијама затвореног 
дизајна  

25.900,00 25.800,00 

12 Ренални стентови премонтирани на 
балон 26.900,00 26.900,00 

13 
Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од нитинола, 
monorail – rapid exchange систем 

77.900,00 77.760,00 

16 
Бифуркациони периферни стентови  
премонтирани  на два балона за  
примену у потколеним артеријама 

49.500,00 49.500,00 

 

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

     10.  Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 24.01.2014. године 
 

     11. Датум закључења уговора: Први квартал 2014. године – од 11.02.2014.-31.03.2014. 
године. 

 
     12.  Основни подаци о добављачу: 

 

Назив добављача Седиште добављача  
ПИБ 

Матични 
број 

VICOR D.O.O. Гоце Делчева 42, Нови Београд 100134880 07738412 

HERMES SYSTEM D.O.O. Господар Јевремова бр.1, Београд 103965212 20063238 

AUSTROLINE D.O.O. Толстојева 20а, Београд 102009324 17240323 

GOSPER D.O.O. Омладинских бригада 86п, Нови 
Београд 100047296 17174967 

ECO TRADE BG D.O.O. Страхињића Бана 3, Ниш 100336710 17121189 

 
  

    13.   Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 
            Период важења оквирног споразума је до 11.02.2015. године. 

 
    14.   Околности које представљају основ за измену уговора: 

      Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 

 
 

62014.41/141 


