
 

08/2 број.  404-1-7/15-73 
15.7.2015. године 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12 и 14/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.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 појединачне уговоре о јавној набавци 
закључују здравствене установе 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

     Предмет јавне набавке Балон катетери за 2015. годину за партије за које су закључени 
оквирни споразуми је: 

Партија Предмет набавке Јед.мере количина Процењена вредност 
по партијама 

1 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и 

више mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 3,0 mm) 

ком 9.523 43.804.586,61 

2 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 

mm и 1,25 mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 1,5 mm) 

ком 3.508 16.488.802,33 

3 

Балон катетери за предилатацију 
хроничне тоталне оклузије monorail 
дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и 

мање) (мерења се односе на балон 
најмањег доступног дијаметра) 

ком 575 3.680.000,00 

4 

Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ 
over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 
1,5 mm и 2,0 mm) (мерења се односе 

на балон дијаметра 1,5 mm) 
ком 460 2.944.000,00 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије ком 296 6.211.153,85 

7 
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

ком 204 14.256.666,67 

8 Аспирациони катетери – за мануелну 
аспирацију тромба ком 2.049 24.588.341,23 

9 Коронарни балон катетери обложени 
леком 

ком 360 18.000.000,00 

10 PTA периферни балон обложен леком 
– paclitaxel, ОТW систем 

ком 55 4.015.000,00 

11 Балони за валвулопластику са ниским 
притиском пуцања ком 41 2.550.200,00 
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13 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације  ком 55 1.100.000,00 

15 Некомплијантни коронарни балон 
катетери са сечивом ком 135 6.682.500,00 

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а 168.143.400,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33141210 – Балон катетери, за сваку партију 

          Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-15 

7. Уговорена вредност за други квартал 2015. Године 

Партија Предмет набавке Назив понуђача 

Уговорена вредност 
без ПДВ-а  у 
периоду од 

19.05.2015. – 
30.06.2015. године 

1 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и 

више mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 3,0 mm) 

Заједничка понуда: VICOR d.o.o. 
из Београда и BIMED d.o.o из 

Београд 
12.902.820,00 

2 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 

mm и 1,25 mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 1,5 mm) 

CIS MEDICAL d.o.o. из Београд 10.156.500,00 

3 

Балон катетери за предилатацију 
хроничне тоталне оклузије monorail 
дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и 

мање) (мерења се односе на балон 
најмањег доступног дијаметра) 

VICOR d.o.o. из Београда 2.405.865,00 

4 

Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ 
over-the-wire дизајна (OTW) 

(дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења 
се односе на балон дијаметра 1,5 

mm) 

VICOR d.o.o. из Београда 2.062.170,00 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије APTUS d.o.o. из Београд 3.657.500,00 

7 
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

APTUS d.o.o. из Београд 6.079.995,00 

8 Аспирациони катетери – за мануелну 
аспирацију тромба AUSTROLINE d.o.o. из Београд 9.990.400,00 

9 Коронарни балон катетери обложени 
леком 

Заједничка понуда: GOSPER 
d.o.o. из Београда и BIMED 

d.o.o из Београд 
7.235.500,00 

10 PTA периферни балон обложен леком 
– paclitaxel, ОТW систем 

Заједничка понуда: GOSPER 
d.o.o. из Београда и BIMED 

d.o.o из Београд 
4.004.000,00 



 

11 Балони за валвулопластику са ниским 
притиском пуцања APTUS d.o.o. из Београд 2.234.459,00 

13 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације  GOSPER d.o.o. из Београда 746.600,00 

15 Некомплијантни коронарни балон 
катетери са сечивом VICOR d.o.o. из Београда 4.059.000,00 

Укупно: 65.534.809,00 

 
8. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

 
9. Број примљених понуда: 13 
      Број понуда по партијама:  
Број партија Предмет набавке Број понуда 

1 Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx) (дијаметра 
2.0 и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm) 3 

2 Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx), (дијаметра 
1.5 mm и 1,25 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm) 4 

3 
Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије 
monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и мање) (мерења се 

односе на балон најмањег доступног дијаметра) 
2 

4 
Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) 

(дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења се односе на балон 
дијаметра 1,5 mm) 

1 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 2 

7 Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

1 

8 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију тромба 4 

9 Коронарни балон катетери обложени леком 1 

10 PTA периферни балон обложен леком – paclitaxel, ОТW систем 1 

11 Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања 2 

13 Балон за мерење пречника  преткоморске комуникације  1 

15 Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом 1 

 
 
10. Највиша и најнижа понуђена цена 
 

Партија Предмет набавке 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена 
цена 

1 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна 
(Rx) (дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе 

на балон дијаметра 3,0 mm) 
41.329.820,00 31.797.297,00 

2 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна 

(Rx), (дијаметра 1.5 mm и 1,25 mm) (мерења се 
односе на балон дијаметра 1,5 mm) 

16.487.600,00 11.713.212,00 



 

3 

Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне 
оклузије monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и 

мање) (мерења се односе на балон најмањег 
доступног дијаметра) 

4.312.500,00 3.593.175,00 

4 
Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire 

дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења 
се односе на балон дијаметра 1,5 mm) 

2.874.540,00 2.874.540,00 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 7.252.000,00 6.186.400,00 

7 Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од 
волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

14.256.540,00 14.256.540,00 

8 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију 
тромба 33.808.500,00 20.285.100,00 

9 Коронарни балон катетери обложени леком 17.964.000,00 17.964.000,00 

10 PTA периферни балон обложен леком – paclitaxel, 
ОТW систем 

4.004.000,00 4.004.000,00 

11 Балони за валвулопластику са ниским притиском 
пуцања 2.234.459,00 2.234.459,00 

13 Балон за мерење пречника  преткоморске 
комуникације  1.083.500,00 1.083.500,00 

15 Некомплијантни коронарни балон катетери са 
сечивом 6.682.500,00 6.682.500,00 

 
 
11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  
 

Партија Предмет набавке 
Највиша 
понуђена 

цена 

Најнижа 
понуђена 

цена 

1 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx) 

(дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 3,0 mm) 

41.329.820,00 31.797.297,00 

2 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx), 

(дијаметра 1.5 mm и 1,25 mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 1,5 mm) 

16.487.600,00 15.786.000,00 

3 

Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне 
оклузије monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и 

мање) (мерења се односе на балон најмањег 
доступног дијаметра) 

3.593.175,00 3.593.175,00 

4 
Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire 

дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења 
се односе на балон дијаметра 1,5 mm) 

2.874.540,00 2.874.540,00 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 6.186.400,00 6.186.400,00 

7 Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од 
волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

14.256.540,00 14.256.540,00 

8 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију 
тромба 23.256.150,00 22.948.800,00 

9 Коронарни балон катетери обложени леком 17.964.000,00 17.964.000,00 

10 PTA периферни балон обложен леком – paclitaxel, 
ОТW систем 

4.004.000,00 4.004.000,00 

11 Балони за валвулопластику са ниским притиском 2.234.459,00 2.234.459,00 



 
пуцања 

13 Балон за мерење пречника  преткоморске 
комуникације  1.083.500,00 1.083.500,00 

15 Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом 6.682.500,00 6.682.500,00 

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

 
13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 24.04.2015. године 

 
14. Датум закључења уговора: Други квартал 2015. године – од 19.05.2015.-30.6.2015. године. 

 
15. Основни подаци о добављачу: 

 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични 
број 

GOSPER d.o.o Омладинских бригада бр. 86П, Београд 100047296 17174967 

BIMED d.o.o. Сазонова број 3, Београд 100120831 17400649 

VICOR d.o.o. Гоце Делчева бр. 42, Београд 100134880 07738412 
AUSTROLINE D.O.O. Толстојева 20а, Београд 102009324 17240323 

APTUS D.O.O. Радомира Марковића бр. 43, Београд 100205444 17164023 
CIS MEDICAL D.O.O. Mилана Ракића бр.127, Београд 108092342 20930411 
 

 
16.    Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 
         Период важења оквирног споразума је од 19.05.2015. године до 19.07.2016. године  
(14 месеци)  

 
17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
     Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 
 

 
 

57015.73/72 


