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08/2 број.  404-1-5/19-81 
14.1.2020. године 
 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 , 
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА IV КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ 

 
 

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 
су, дана 8.3.2019. године, донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више 
наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-249/19 
од 8.3.2019. године. 

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирни споразум 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 предмета јавне набавке: добра 

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

     Предмет јавне набавке Коронарни стентови за 2019. годину за партије за које су закључени 
оквирни споразуми је: 

Бр. 
партије 

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 без 
ПДВ-а 

1 

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 800 303 1.103 6.383,00 5.106.400,00 1.934.049,00 7.040.449,00 

2 

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина), са 
аблуминалним 

биодеградабилним 
полимером, 

обложен 

ком 4.100 280 4.380 35.000,00 143.500.000,00 9.800.000,00 153.300.000,00 
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имуносупресивним 
леком који 
зауставља 

прогресију ћелијског 
циклуса 

инхибицијом m-
TOR-a 

4 

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 
платина), са  три 

нелинеарна 
флексибилна 

конектора у целој 
дужини стента или 

хибридни дизајн 
ћелије са 

перманентним 
полимером, 

обложен 
имуносупресивним 

леком који 
зауставља 

прогресију ћелијског 
циклуса 

инхибицијом m-
TOR-a 

ком 4.500 295 4.795 35.000,00 157.500.000,00 10.325.000,00 167.825.000,00 

7 

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 3.600 250 3.850 35.000,00 126.000.000,00 8.750.000,00 134.750.000,00 

8 

Прекривени 
коронарни стент за 

збрињавање 
акутних коронарних 

перфорација и 
руптура  

ком 20 2 22 80.000,00 1.600.000,00 160.000,00 1.760.000,00 

Укупно 13.020 1.130 14.150 / 433.706.400,00 30.969.049,00 464.675.449,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за сваку партију 

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-5 

7. Уговорена вредност за четврти квартал 2019. године: 

Партија Назив партије Назив добављача 

Укупна вредност 
закључених уговора 
без ПДВ-а у периоду 

од 1.10.2019.-
31.12.2019. године 

1 

Коронарни стент израђен од легуре хрома 
(кобалт или платина) са дебљином жице 

(strut thickness) < 0.0032 inch 
(дебљина жице се односи на стент дијаметра 

STARS MEDICAL 
d.o.o. 

0,00 
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3,0mm) 

2 

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 

Заједничка понуда: 
MEDICA LINEA 
PHARM d.o.o. и 

VICOR d.o.o. 

35.105.000,00 

4 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт 
или платина), са  три нелинеарна флексибилна 
конектора у целој дужини стента или хибридни 

дизајн ћелије са перманентним полимером, 
обложен имуносупресивним леком који зауставља 
прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-

a 

HERMES PHARMA 
d.o.o. 

73.780.000,00 

7 

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 

 

MEDTRONIC SRBIJA 
d.o.o. 

21,700,000.00 

8 
Прекривени коронарни стент за збрињавање 
акутних коронарних перфорација и руптура  

 GOSPER d.o.o. 240,000.00 

УКУПНО: 
 

108.885.000,00 
 

 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 

9. Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда: 11. 

Број понуда по партијама: 
Број 

партије 
Назив партије 

Број 
понуда 

1 
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) 

2 

2 

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 

4 

4 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са  
три нелинеарна флексибилна конектора у целој дужини стента или 

хибридни дизајн ћелије са перманентним полимером, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 

циклуса инхибицијом m-TOR-a 

3 

7 

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 
 

1 

8 
Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних 

перфорација и руптура  
1 
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10. Највиша и најнижа понуђена цена: 
 

Партија Предмет набавке 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена цена 

1 
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) 

6.618.000,00 6.497.773,00 

2 

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 

168.630.000,00 139.240.200,00 

4 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или 
платина), са  три нелинеарна флексибилна конектора у 

целој дужини стента или хибридни дизајн ћелије са 
перманентним полимером, обложен имуносупресивним 

леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса 
инхибицијом m-TOR-a 

167.825.000,00 163.030.000,00 

7 

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 

 

134.750,00 134.750,00 

8 
Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних 

коронарних перфорација и руптура  
1.760.000,00 1.760.000,00 

 
11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

Партија Предмет набавке 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена цена 

1 
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) 

6.618.000,00 6.497.773,00 

2 

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 

153.300.000,00 153.300.000,00 

4 

Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или 
платина), са  три нелинеарна флексибилна конектора у целој 
дужини стента или хибридни дизајн ћелије са перманентним 

полимером, обложен имуносупресивним леком који 
зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-

a 

167.825.000,00 167.825.000,00 

7 

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 
 

134.750,00 134.750,00 

8 
Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних 

коронарних перфорација и руптура  
1.760.000,00 1.760.000,00 

 

12.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

      Уговор се неће извршити преко подизвођача. 
 

13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 27.5.2019. године за 
партије 1, 2, 7 и 8 и 23.7.2019. године за партију 4. 
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14. Датум закључења уговора:  
Четврти квартал 2019. године – од 1.10.2019. – 31.12.2019. године. 

        Датум закључења оквирног споразума: 18.6.2019.године за партије 1, 2, 7 и 8 и 8.8.2019. 
године за партију 4. 

 
15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ 
Матични 

број 

GOSPER d.o.o Омладинских бригада бр. 86П, Београд 100047296 17174967 

HERMES PHARMA d.o.o. Господар Јевремова бр. 1, Београда 109961127 21275514 

MEDTRONIC SRBIJA 
d.o.o. 

Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, 109684150 21223425 

Заједничка понуда: 
MEDICA LINEA PHARM 
d.o.o., и VICOR d.o.o.  

Бродарска 1б, Београд 

Булевар Маршала Тобухина бр. 42, 
Београд 

107304324 
100134880 

20778121 
07738412 

STARS MEDICAL d.o.o. Кумодрашка бр.253, Београд 108774907 21065056 

  
16.    Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

Период важења оквирног споразума за партије 1, 2, 7 и 8 је од 18.6.2019. године до 
18.6.2020. године (12 месеци) , док је за партију 4 од 8.8.2019. године до 8.8.2020. године ( 12 
месеци). 

 
17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
      Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 
 

   
   

 
 
 
 

59020.04/45 
 


