
 

08/2 број: 404-1-27/15-58 
10.06.2015. године 

 
 

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  РС", бр. 124/12 и 
бр. 14/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 
 јавне набавке графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала 

за партије 7, 8, 11, 12, 17 и 24 
  

ЈН БР:404-1-110/15-40 
 

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 
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
6. Врста предмета јавне набавке: добра 
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 Предметна јавна набавка је обликована у 24 партије. 

Партија ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

Процењена 
вредност 

1. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

промера 24 и 22 мм 
комад 40 716.000,00 

2. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

промера 20,18 и 16 мм 
комад 246 3.434.160,00 

3. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

промера 8 и 6 мм 
комад 1.000 13.920.000,00 

4. 
Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови обложени 
сребро-ацетатом – Триаксијални, промера 8 мм, дужине 

100x60 цм 
комад 50 3.490.000,00 

5. 
Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови обложени 

сребро-ацетатом –  Бифуркациони, промера 16x8 i 14x7 мм 
комад 46 1.628.400,00 

6. 
Импрегнирани бифуркациони полиестер (Dacron®) графтови 

20x10, 18x9,16x8,14x7 и 12x6 мм 
комад 1.592 26.637.344,00 

7. 
Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са ‘’прстеновима’’ 

или ‘’спиралом’’ промера 20, 18 мм 
комад 4 340.000,00 

8. 
Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са ‘’прстеновима’’ 

или ‘’спиралом’’ промера 16 мм 
комад 4 340.000,00 

9. 
Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са ‘’прстеновима’’ 

или ‘’спиралом’’ промера 10 и/или 12 мм 
комад 8 351.600,00 

10. 
Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са ‘’прстеновима’’ 

или ‘’спиралом’’ промера 8 и 6 мм 
комад 70 2.309.300,00 

11. 
Конусни PTFE графт споља ојачан са ‘’прстеновима’’ или 

‘’спиралом’’ промера 7- 5 мм или 7-4 мм 
комад 34 1.019.660,00 

12. PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм комад 70 1.144.500,00 

13. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

обложени сребро-ацетатом промера 8 и 6 мм 
комад 32 1.148.800,00 

14. FOGARTY КАТЕТЕРИ (величине од 2 до 10 Ch) комад 4.870 11.103.600,00 
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15. СЕТОВИ ЗА " IN SITU " BYPASS комад 132 4.606.800,00 

16. ВЕНСКИ СТРИПЕРИ комад 562 1.393.760,00 

17. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 
промера 24 и 22 мм, са 4 гране ( за торакоабдоминалну 

аорту) 
комад 16 1.420.000,00 

18 
Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са супрареналном фиксацијом, механизмом за парцијално 

отпуштање и припадајућим екстензијама, за анеуризме чији је врат дужине 10мм и више 

Ставка 
1 

Тело стент графта комад 48 

45.067.824,00 
Ставка 

2 
Наставак комад 144 

Ставка 
3 

Балон катетер комад 48 

19. 
Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са илијачним артеријама мањим од 7 мм и са припадајућим 

екстензијама 

Ставка 
1 

Тело стент графта комад 10 

8.980.000,00 
Ставка 

2 
Наставак комад 30 

Ставка 
3 

Балон катетер комад 10 

20. Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, дијаметра од 46мм и мање, са системом за парцијално отпуштање 

Ставка 
1 

Тело стент графта комад 26 

22.281.558,00 
Ставка 

2 
Балон катетер комад 26 

21. Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са доступним пратећим есктензијама за имплантацију из два дела 

Ставка 
1 

Телo стент графта комад 4 

5.740.000,00 
Ставка 

2 
Наставак комад 4 

Ставка 
3 

Балон катетер комад 4 

22. Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са доступне четири различите дужине 

Ставка 
1 

Тело стент графта комад 4 

3.638.960,00 
Ставка 

2 
Балон катетер комад 4 

23. Тврда жица комад 200 1.002.000,00 

24. Patch за ојачање зида крвног суда комад 190 1.539.000,00 

Укупно: 163.253.266,00 

 
ШИФРА ИЗ ОРН - 33600000 – фармацеутски производи; 

 
 У поступку јавне набавке, у току рока за подношење понуда, уложена су два захтева за 
заштиту права, услед чега  за партије 14, 16, 18, 20, 22 и 23 није одржано отварање понуда и 
активности Наручиоца су задржане до доношења одлуке Републичке Комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки. 

 
8. Процењена вредност јавне набавке за партије 7, 8, 11, 12, 17 и 24 је дата у тачки 7 овог 

Обавештења. 
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9. Број примљених понуда за партије  7, 8, 11, 12, 17 и 24 и подаци о понуђачима:  
 

Партија ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
Број понуда 
по партијама 

Понуђач 

7. 
Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са ‘’прстеновима’’ 

или ‘’спиралом’’ промера 20, 18 мм 
/ / 

8. 
Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са ‘’прстеновима’’ 

или ‘’спиралом’’ промера 16 мм 
/ / 

11. 
Конусни PTFE графт споља ојачан са ‘’прстеновима’’ или 

‘’спиралом’’ промера 7- 5 мм или 7-4 мм 
1 

Biostent d.o.o., 
Београд 

12. PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм 2 

Intrex d.o.o., 
Нови Сад; 

Biostent d.o.o., 
Београд 

17. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

промера 24 и 22 мм, са 4 гране ( за торакоабдоминалну аорту) 
1 

Intrex d.o.o., 
Нови Сад 

24. Patch за ојачање зида крвног суда / / 

 
* Напомена: Наручилац је прибавио 1 понуду – Austroline d.o.o. из , из које се није могло 

закључити за коју партију/е је иста достављена, из разлога што није сачињена у складу са тачком 2 - 
Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, датом у 
делу IV конкурсне документације – Упутство понуђачима.  
 

10.  Разлог за обуставу поступка:  
Поступак јавне набавке за партије 7, 8, 11, 12, 17 и 24 је обустављен из разлога што Комисија 

није била у могућности да директору Републичког фонда за здравствено осигурање предложи Одлуку 
о закључењу оквирног споразума будући да није био испуњен услов предвиђен чл. 107 ст. 3 Закона.  
 

Наиме, за партије  7, 8 и 24 није прибављена ниједна понуда. За партију 11 прибављена је 
само једна понуда, која је оцењена као неодговарајућа. За партију 12 су прибављене две понуде, од 
којих је једна оцењена као неодговарајућа, а друга као неприхватљива. За партију 17 је прибављена 
само једна понуда, која је оцењена као неприхватљива.  

 

Сходно наведеном, директор Републичког фонда за здравствено осигурање је дана 
29.05.2015.године, применом члана 109. Закона, донео одлуку о обустави поступка предметне јавне 
набавке за напред наведене партије. 

  
 
11.   Када ће поступак бити поново спроведен:  
Поступак јавне набавке за партије 11, 12, 17 и 24 ће поново бити покренут у најскоријем року. 
Што се тиче партија 7 и 8, будући да у последњих неколико година за исте Наручилац не 

прибавља није понуду, донеће се одлука да ли ће за исте поново бити покренут поступак јавне 
набавке. 
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