
                                                              
 

  Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs              ПИБ бр. 101288707   мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 број: 404-1-63/15-28  
10.11.2015. године 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
за јавну набавку Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива 

за партије:  2, 3, 4, 6, 7 и 8 
бр. ЈН 404-1-110/15-76 

 

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 оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене 
установе. 

 5. Врста предмета јавне набавке: добра  
       6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Потрошни материјал за 

уградњу интраокуларних сочива. 
   Ознака из Општег речника набавке: 33662100 – медицински производи у офталмологији за све 
партије. 

7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Број 
партије 

Назив партије 
Назив добављача са којим је 
закључен оквирни споразум 

Број 
добављача са 

којим је 
споразум 
закључен 

2. 
Natrijum hijaluronat koncentracije 

1,4%-1,8% 
PHOENIX PHARMA D.O.O. 1 

3. 
Kombinacija Natrijum hijaluronata (од 1,4% -

4%)   u hondroitin sulfate ( од 3%-5%) ili 
Natrijum hijaluronat koncentracije 3% 

OKTAL PHARMA D.O.O. 
 

1 

4. 
Nožić za glavnu inciziju trouglasti sa laserskim 

markerom ili od austenitnog čelika 2,75mm 
PHARMASWISS D.O.O. 1 

6. 
Iris retraktori od polypropylena - kukice za 

mehaničku dilataciju dužice 
AMICUS SRB D.O.O. 

 
1 

7. Balansirani rastvor za oko od 500ml PHARMASWISS D.O.O. 1 

8. 
Samolepljivi oftamološki drape sa kolekcionom 

kesicom 50х60cm, ili veći 
STIGA D.O.O. 1 

8. Датум закључења и период важења оквирних споразума:  

     Оквирни споразуми закључени су дана 05.11.2015. године, на период од годину дана. 
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http://www.rfzo.rs/

