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08/2 Број: 404-1-9/17-46 
26.6.2017. године 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОРОНАРНИХ СТЕНТОВА ЗА 2017. ГОДИНУ  

ЗА ПАРТИЈУ 4 
 

Број јн: 404-1-110/17-11 
 
 

1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за 
социјално осигурање војних осигураника 

2. Адресе наручилаца: Јована Мариновића 2, Београд и Крунска 13, Београд 

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање: 
www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника донели су дана 3.4.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од 
стране више наручилаца.  

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, ће спровести поступак јавне набавке, док ће оквирне споразуме закључити 
наручиоци Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника. 

Уговоре о јавној набавци закључиваће здравствене установе из Плана мреже 
здравствених установа и Фонд за социјално осигурање војних осигураника. 

 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

6. Врста предмета: Добра 

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

Предмет јавне набавке Коронарних стентова за 2017. годину је обликован у 11 партија: 

Бр. 
парти-

је 
Назив партије 

Јед. 
мере 

Количине 
за РФЗО 

 
Количине 
за Фонд 
за СОВО 

 
Укупне 
количи-

не 

 
Процењена 
јединична 

цена 

 
Процењена 
вредност за 

РФЗО 

Процењена 
вредност за  

Фонд за 
СОВО 

Процењена 
вредност по 
партијама 

1 

Коронарни стент израђен 
од нерђајућег челика, са 

дебљином жице (strut 
thickness) ≤ 0.0035 inch 

(дебљина жице се односи 
на стент дијаметра 3,0mm) 

ком 700 0 700 9.900,00 6.930.000,00 0,00 6.930.000,00 

2 

Коронарни стент израђен 
од легуре хрома (кобалт 

или платина)са дебљином 
жице (strut thickness) < 

0.0032 inch 
(дебљина жице се односи 
на стент дијаметра 3,0mm) 

ком 4.000 50 4.050 11.300,00 45.200.000,00 565.000,00 45.765.000,00 

3 

Коронарни стент израђен 
од легуре хрома (кобалт 

или платина)са дебљином 
жице (strut thickness) ≥ 

0.0032 inch 
(дебљина жице се односи 
на стент дијаметра 3,0mm) 

ком 2.250 0 2.250 11.300,00 25.425.000,00 0,00 25.425.000,00 

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 

mailto:public@rfzo.rs


 

 

 2 

4 

Коронарни стент израђен 
од легуре хрома (кобалт 

или платина), са 
аблуминалним 

биодеградабилним 
полимером, обложен 

имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

ком 2.250 65 2.315 38.300,00 86.175.000,00 2.489.500,00 88.664.500,00 

5 

Коронарни стент израђен 
од легуре хрома (кобалт 

или платина), са 
циркумферентним 

полимером, обложен 
имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

ком 1.800 60 1.860 38.300,00 68.940.000,00 2.298.000,00 71.238.000,00 

6 

Коронарни стент израђен 
од легуре хрома (кобалт 

или платина), са ћелијама 
затвореног или 

интермедијерног дизајна 
(хибридни дизајн), са 

перманентним полимером, 
обложен 

имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

ком 2.600 120 2.720 38.300,00 99.580.000,00 4.596.000,00 104.176.000,00 

7 

Коронарни стент израђен 
од легуре хрома (кобалт 

или платина), са ћелијама 
отвореног дизајна, са 

перманентним полимером, 
обложен 

имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

ком       800 0 800 38.300,00 30.640.000,00 0,00 30.640.000,00 

8 

Коронарни стент израђен 
од легуре хрома (кобалт 

или платина) без 
полимера, обложен 

имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

ком 2.100 100 2.200 38.300,00 80.430.000,00 3.830.000,00 84.260.000,00 

9 

Коронарни стент израђен 
од нерђајућег челика без 

полимера, обложен 
имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

ком 900 20 920 38.300,00 34.470.000,00 766.000,00 35.236.000,00 

10 

Коронарни стент отвореног 
дизајна,  израђен од 

вишеструке сегментне 
легуре хрома (кобалт или 

платина) са перманентним 
полимером обложен 

имуносупресивним леком 
који зауставља прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

ком 1000 110 1.110 38.300,00 38.300.000,00 4.213.000,00 42.513.000,00 

11 

Прекривени коронарни 
стент за збрињавање 
акутних коронарних 

перфорација и руптура 

ком 20 3 23 80.000,00 1.600.000,00 240.000,00 1.840.000,00 

Укупно 18.420 528 18.948 / 517.690.000,00 18.997.500,00 536.687.500,00 
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       Назив и шифра из ОРН-а је 33600000– фармацеутски производи 

Редни број ЈН: 404-1-110/17-11 

8. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: после одлуке о 
закључењу оквирног споразума и обустави поступка 

 
9. Остале информације: 

 Наручилац зауставља даље активности у делу који се односи на партију 4 Коронарни 
стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са аблуминалним биодеградабилним 
полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a, сходно члану 150. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник“ бр 124/12, 14/15 и 68/15), док за остале партије наставља активности у предметном 
поступку јавне набавке. 

 
 
 

 
57017.54/24 


