
 

08/2 број.  404-1-23/15-41 
13.1.2016. године 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) 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 Каротидни и периферни стентови за 2015. годину за партије за 
које су закључени оквирни споразуми је: 

Партија Предмет набавке Јед.мере количина Процењена вредност 
по партијама 

1 

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

ком 37 5.920.000,00 

2 

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

ком 78 10.647.000,00 

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 

ком 72 11.412.000,00 

4 

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

ком 30 4.185.000,00 

5 

Каротидни стентови (monorail – rapid 
exchange дизајн) са ћелијама хибридног 
дизајна, израђени од нитинола, са 
системом за проксималну протекцију 

ком 7 1.080.100,00 

6 Дилатациони каротидни балон ком 224 2.576.000,00 

7 Тврда жица -  Жица – водич,  веће 
чврстине (stiff жица),  правог (straight) врха ком 234 561.600,00 
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8 Уводник (Sheath)  правог и закривљеног 
врха (multipurpose облик) ком 239 536.555,00 

9 Периферни стентови премонтирани на 
балон са ћелијама затвореног дизајна  ком 127 3.048.000,00 

10 Периферни стентови премонтирани на 
балон са ћелијама отвореног дизајна ком 115 3.277.500,00 

12 Ренални стентови премонтирани на балон ком 62 1.605.800,00 

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

ком 105 7.980.000,00 

14 Самоослобађајући перифени стентови 
израђени од нитинола, OTW систем. ком 62 2.325.000,00 

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

ком 4 190.000,00 

18 

Непокривени самоослобађајући стентови 
или балон ослобађајући непокривени 
стентови или непокривени стентови који 
се монтирају на балон, за коарктацију 
аорте за стенозу лука аорте и за стенозу 
главних грана плућне артерије 

ком 6 354.000,00 

20 Васкуларни чеп за емболизацију (Vaskular 
Plug) ком 12 1.044.000,00 

21 
Самоослобађајући периферни стентови 
израђени од нитинола, OTW систем, за 
дугачке лезије суперфицијалној и 
политеалној артерији 

ком 43 3.440.000,00 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 60.182.555,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за 
сваку партију 

          Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-30 

7. Уговорена вредност за четврти квартал 2015. године: 

Партија Предмет набавке Назив добављача 
Уговорена вредност 
без ПДВ-а  у периоду 

од 01.10.2015. – 
31.12.2015. године 

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. из Београда  0,00 

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. из 
Београд 0,00 



 

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. из 
Београд 600.000,00 

4 

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

 GOSPER d.o.o. из 
Београда 727.100,00 

5 

Каротидни стентови (monorail – rapid 
exchange дизајн) са ћелијама 
хибридног дизајна, израђени од 
нитинола, са системом за 
проксималну протекцију 

BIMED d.o.o из Београд 0,00 

6 Дилатациони каротидни балон GOSPER d.o.o. из Београда 262.500,00 

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

ECO TRADE BG d.o.o. из 
Ниша 0,00 

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

GOSPER d.o.o. из Београда 54.750,00 

9 
Периферни стентови премонтирани 
на балон са ћелијама затвореног 
дизајна  

HERMES SYSTEM d.o.o. из 
Београд 224.850,00 

10 
Периферни стентови премонтирани 
на балон са ћелијама отвореног 
дизајна 

BIMED d.o.o из Београд 713.700,00 

12 Ренални стентови премонтирани на 
балон 

HERMES SYSTEM d.o.o. из 
Београд 67.455,00 

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

ECO TRADE BG d.o.o. из 
Ниша 479.920,00 

14 
Самоослобађајући перифени 
стентови израђени од нитинола, OTW 
систем. 

VICOR d.o.o. из Београда 0,00 

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

AUSTROLINE d.o.o. из 
Београд 0,00 

18 

Непокривени самоослобађајући 
стентови или балон ослобађајући 
непокривени стентови или 
непокривени стентови који се 
монтирају на балон, за коарктацију 
аорте за стенозу лука аорте и за 
стенозу главних грана плућне 
артерије 

GOSPER d.o.o. из Београда 0,00 

20 Васкуларни чеп за емболизацију 
(Vaskular Plug) GOSPER d.o.o. из Београда 0,00 



 

21 

Самоослобађајући периферни 
стентови израђени од нитинола, OTW 
систем, за дугачке лезије 
суперфицијалној и политеалној 
артерији 

HERMES SYSTEM d.o.o. из 
Београд 0,00 

 
8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 
 

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

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 

5 
Каротидни стентови (monorail – rapid exchange дизајн) са ћелијама 
хибридног дизајна, израђени од нитинола, са системом за проксималну 
протекцију 

1 

6 Дилатациони каротидни балон 2 

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

8 Уводник (Sheath)  правог и закривљеног врха (multipurpose облик) 1 

9 Периферни стентови премонтирани на балон са ћелијама затвореног 
дизајна  2 

10 Периферни стентови премонтирани на балон са ћелијама отвореног 
дизајна 1 

12 Ренални стентови премонтирани на балон 3 

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

14 Самоослобађајући перифени стентови израђени од нитинола, OTW 
систем. 2 

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

18 

Непокривени самоослобађајући стентови или балон ослобађајући 
непокривени стентови или непокривени стентови који се монтирају на 
балон, за коарктацију аорте за стенозу лука аорте и за стенозу главних 
грана плућне артерије 

1 

20 Васкуларни чеп за емболизацију (Vaskular Plug) 1 

21 Самоослобађајући периферни стентови израђени од нитинола, OTW 
систем, за дугачке лезије суперфицијалној и политеалној артерији 2 

 
 



 
 
10. 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 

5.919.630,00 5.919.630,00 

2 

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

10.646.922,00 10.646.922,00 

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 

11.404.800,00 11.404.800,00 

4 

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

4.184.700,00 4.184.700,00 

5 
Каротидни стентови (monorail – rapid exchange дизајн) 
са ћелијама хибридног дизајна, израђени од нитинола, 
са системом за проксималну протекцију 

1.079.400,00 1.079.400,00 

6 Дилатациони каротидни балон 3.348.800,00 2.352.000.00 

7 Тврда жица -  Жица – водич,  веће чврстине (stiff жица),  
правог (straight) врха 559.260,00 489.060,00   

8 Уводник (Sheath)  правог и закривљеног врха 
(multipurpose облик) 523.410,00 523.410,00 

9 Периферни стентови премонтирани на балон са 
ћелијама затвореног дизајна  3.714.750,00 2.855.595,00 

10 Периферни стентови премонтирани на балон са 
ћелијама отвореног дизајна 3.156.750,00 3.156.750,00 

12 Ренални стентови премонтирани на балон 1.813.500,00 1.394.070,00 

13 Самоослобађајући перифени стентови израђени од 
нитинола, monorail – rapid exchange систем 7.549.500,00 6.298.950,00   

14 Самоослобађајући перифени стентови израђени од 
нитинола, OTW систем. 4.457.800,00 2.225.180,00 

16 Бифуркациони периферни стентови  премонтирани  на 
два балона за  примену у потколеним артеријама 189.600,00 189.600,00 

18 

Непокривени самоослобађајући стентови или балон 
ослобађајући непокривени стентови или непокривени 
стентови који се монтирају на балон, за коарктацију 
аорте за стенозу лука аорте и за стенозу главних грана 
плућне артерије 

353.820,00 353.820,00 

20 Васкуларни чеп за емболизацију (Vaskular Plug) 1.044.000,00 1.044.000,00 

21 
Самоослобађајући периферни стентови израђени од 
нитинола, OTW систем, за дугачке лезије 
суперфицијалној и политеалној артерији 

3.439.957,00 3.433.980,00 

 
 



 
11.  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 

5.919.630,00 5.919.630,00 

2 

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

10.646.922,00 10.646.922,00 

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 

11.404.800,00 11.404.800,00 

4 

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

4.184.700,00 4.184.700,00 

5 
Каротидни стентови (monorail – rapid exchange дизајн) 
са ћелијама хибридног дизајна, израђени од нитинола, 
са системом за проксималну протекцију 

1.079.400,00 1.079.400,00 

6 Дилатациони каротидни балон 2.352.000.00 2.352.000.00 

7 Тврда жица -  Жица – водич,  веће чврстине (stiff жица),  
правог (straight) врха 559.260,00 489.060,00   

8 Уводник (Sheath)  правог и закривљеног врха 
(multipurpose облик) 523.410,00 523.410,00 

9 Периферни стентови премонтирани на балон са 
ћелијама затвореног дизајна  2.855.595,00 2.855.595,00 

10 Периферни стентови премонтирани на балон са 
ћелијама отвореног дизајна 3.156.750,00 3.156.750,00 

12 Ренални стентови премонтирани на балон 1.813.500,00 1.394.070,00 

13 Самоослобађајући перифени стентови израђени од 
нитинола, monorail – rapid exchange систем 6.298.950,00 6.298.950,00 

14 Самоослобађајући перифени стентови израђени од 
нитинола, OTW систем. 2.225.180,00 2.225.180,00 

16 Бифуркациони периферни стентови  премонтирани  на 
два балона за  примену у потколеним артеријама 189.600,00 189.600,00 

18 

Непокривени самоослобађајући стентови или балон 
ослобађајући непокривени стентови или непокривени 
стентови који се монтирају на балон, за коарктацију 
аорте за стенозу лука аорте и за стенозу главних грана 
плућне артерије 

353.820,00 353.820,00 

20 Васкуларни чеп за емболизацију (Vaskular Plug) 1.044.000,00 1.044.000,00 

21 
Самоослобађајући периферни стентови израђени од 
нитинола, OTW систем, за дугачке лезије 
суперфицијалној и политеалној артерији 

3.439.957,00 3.439.957,00 

 

 



 
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: 29.04.2015. године 

 
14. Датум закључења уговора: Четврти квартал 2015. године – од 01.10.2015.-31.12.2015. 

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 

HERMES SYSTEM d.o.o. Господар Јевремова бр.1, Београд 103965212 20063238 

ECO TRADE BG d.o.o. Страхињића Бана бр. 3,  Ниш 100336710 17121189 
AUSTROLINE D.O.O. Толстојева 20а, Београд 102009324 17240323 

VICOR d.o.o. Гоце Делчева бр. 42, Београд 100134880 07738412 
 
  

16.    Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 
         Период важења оквирног споразума је од 19.05.2015. године до 19.05.2016. године  
(12 месеци)  

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