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На основу члана 36. став 11. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
ПОДАТКЕ У ОДЛУЦИ О УГОВОРУ 

 
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  

Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 
Oдлука број: 404-1-17/14-17 oд 04.03.2014. године 

      2.   Врста Наручиоца: Централно тело за јавне набавке 

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 уградног материјала - Tранскатетерске аортне валвуле са системом 
за пласирање и системом за лодовање за 2014. годину, а сходно члану 17а Уредбе о 
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. 
гласник РС", бр. 029/2013, 049/2013 , 51/2013-испр. и 86/13). 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће у име и за рачун 
референтних здравствених установа, спровести предметни поступак јавне набавке, с тим 
што ће уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем непосредно закључити 
здравствена установа 

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

Предмет набавке Паковање Количина  Процењена 
вредност 

Транскатетерска аортна валвула са 
системом за пласирање и системом за 

лодовање 
кoмад 5 14.250.000,00 

33600000 – фармацеутски производи; 
Редни број јавне набавке: 404-3-110/14-40 

 
4.   Основ за примену преговарачког поступка:  

Члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива 
за поношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне 
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити 
само одређени понуђач. 

Предмет јавне набавке су Транскатетерске аортне валвуле са системом за пласирање 
и системом за лодовање. 

Према допису Агенције за лекове и медицинска средства Србије бр.515-00-00206-2014-
7-004 од 19.02.2014. године и Изјави Меdtronic Trading NL BV d.o.o. из Београда од 
29.01.2014. године, као јединог носиоца дозволе за стављање предметних добара у 
промет, констатовано је да постоји само један потенцијални понуђач истих на територији 
Републике Србије за 2014. годину, а то је Bimed d.o.o. са седиштем у Сазоновој 3 из 
Београда. 

  Републички фонд за здравствено осигурање се обратио Управи за јавне набавке 
захтевом за мишљењем о основаности примене преговарачког поступка бр. 404-1-17/14-1 
од 05.02.2014. године и допуном захтева за мишљењем о основаности примене 



 
преговарачког поступка број 404-1-17/14-5 од 20.02.2014. године. Управа за јавне набавке је дописом бр. 

404-02-383/14 од 25.02.2014. године дала позитивно мишљење на напред наведени захтев Републичког 
фонда. 

        5. Процењена вредност ЈН: 14.250.000,00 динара без ПДВ-а 

        6. Укупан број подентих понуда: 1 

Назив предмета набавке Број примљених 
понуда 

Транскатетерска аортна валвула са системом за пласирање и системом 
за лодовање 1 

 

   7. Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: 
 
  7.1 Број под којим је понуда заведена: 1 
       Назив понуђача: BIMED d.o.o. 
       Понуда број:  023-14 од  27.02.2014. године 
       Понуђач је поднео понуду: самостално 

Предмет набавке Количина Jeдинична цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Транскатетерска аортна 
валвула са системом за 
пласирање и системом 

за лодовање 

Срчана валвула 5 2.542.300,00 12.711.500,00 

Катетер за испоруку биолошке 
аортне валвуле 5 70.620,00 Din. 353.100,00 

Систем за пласирање 
биолошке аортне валвуле 5 211.860,00 1.059.300,00 

Укупно 2.824.780,00 14.123.900,00 

 
 
8. Највиша и најнижа понуђена цена 
 
           У предметном поступку пристигла је само једна понуда: 
 

Предмет набавке Понуђач Јединична понуђена 
цена без ПДВ-а 

Транскатетерска аортна валвула са системом 
за пласирање и системом за лодовање Bimed d.o.o. 2.824.780,00 

 
 
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 

У предметном поступку пристигла је само једна прихватљива понуда: 
 

Предмет набавке Понуђач Јединична понуђена 
цена без ПДВ-а 

Транскатетерска аортна валвула са системом 
за пласирање и системом за лодовање Bimed d.o.o. 2.824.780,00 



 
 
 
 
10. Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: 
 

Предмет набавке Назив понуђача Адреса 

Транскатетерска аортна валвула 
са системом за пласирање и 

системом за лодовање 
Bimed d.o.o. Сазонова 3, Београд 

 
  11. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза 

 
 12. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права: 
 

Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ број 124/12). 

 

 
62014.41/75 

 


