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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БАЛОН КАТЕТЕРА 

 
Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 
Интернет страница: www.rfzo.rs,  
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 Балон катетера, 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 спровести поступак 
јавне набавке, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене 
установе. 
Врста предмета: добра 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
Јед. 
мер

е 
КОЛИЧИНА 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 

1 
МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне 

оклузије 
ком 317 7.798.200,00 

2 Хибридни коаксијални хидрофилни 
микрокатетер од волфрама за хроничне 

тоталне оклузије (ЦТО) 

ком 30 2.100.000,00 

 
Назив и ознака из општег речника набавки: 33141210 – Балон катетери 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: 

Наручилац је дана 10.01.2014. године донео Одлуку, бр. 404-1-2/14-1, о покретању 
отвореног поступка за јавну набавку Балон катетера за 2014. годину. Позив за подношење 
понуда бр. 404-1-2/14-4 објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Наручиоца дана 30.01.2014. године. 

 Наручилац је дана 24.07.2013. године донео Одлуку бр. 404-1-2/14-64 о обустави 
поступка јавне набавке Балон катетера за 2014. годину, редни број набавке 404-1-110/14-20, 
зато што је у предметној јавној набавци за партију 6 - МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне 
оклузије, Наручилац прибавио три понуде, док је за партију 7 - Хибридни коаксијални 
хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО), Наручилац 
прибавио једну понуду, које су од стране Комисије за предметну јавну набавку оцењене као 
неодговарајуће. Будући да није био испуњен услов за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, дана 16.05.2014. године донета је одлука о обустави поступка набавке за наведене 
партије. 

Члан 36. став 1. тачка 1). Закона о јавним набавкама ( «Службени гласник « бр 124 
/2012.) прописује да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања 
позива за подношење понуда ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио 
ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се 
првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке 
спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. 

 
 
 
 

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



 Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив за подношење понуда:  
 
Позив за подношење понуда ће бити прослеђен оним потенцијалним понуђачима који су 
доставили неодговарајуће понуде у отвореном поступку јавне набавке предметог добра и то: 
Р.Б. Назив понуђача Адреса 

1 APTUS d.o.o. Радомира Марковића 43, Београд 

2 ECO TRADE BG d.o.o. Страхињића Бана 3, Ниш 

3 GOSPER d.o.o. Омладинских бригада 86п, Нови Београд 
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