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08/2 број:404-1-137/13-113 
 31.12.2014. године 
 
 

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 
124/2012) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени 
гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013), в.д. Директора доноси: 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Јована 
Мариновића 2, Београд. 

 
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 за 2014. годину на основу Уредбе о планирању и врсти роба 
и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник гласник РС“ бр. 
29/2013, 49/2013, 51/2013-испр., 86/2013  и 119/2014).  

Републички фонд за здравствено осигурање је, као наручилац, у име и за рачун 
здравствених установа, спровео поступак јавне набавке и закључио оквирне споразуме на 
основу којих здравствене установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.  

 
3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:  
 
Пејсмејкери, електроде и имлатибилни дефибрилатора 
Редни број набавке: 404-1-110/14-14 
 
Предметна јавна набавка је била обликована у 26 партија, али је Наручилац у 

предменом поступку донео одлуку о закључењу оквирног споразума за 22 партије и са 
изабараним понуђачима закључио оквирне споразуме. 

 
 

Партија Предмет набавке количина 

1. 
Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom adaptacijom (VVIR)  + 1 

Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili akt ivne fiksacije, prava ili 
"J"-krivina 

1.189 

2. Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom ( DDDR) + 2  Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 
pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivin a 

Ставка 1 Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) + 2  Elektrode 
bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina 

1.022 

Ставка 2 Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR)  
114 

3. »Single pass« pejsmejker sa frekventnom adaptacijom  (VDDR) + 1 
Elektroda »single pass« 87 

4. Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) + 2  Elektrode  bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiks acije, 
prava ili "J"-krivina  + 1 Elektroda za koronarni s inus unipolarna ili bipolarna (razli čitih oblika vrha) 
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Ставка 1 
Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) + 2  Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 

pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina  + 1 Elektroda za koronarni sinus 
unipolarna ili bipolarna (različitih oblika vrha) 

197 

Ставка 2 Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p)  
70 

5. 

Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom fun kcijom (CRT-D) + 1 
Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili akt ivne fiksacije, prava ili 

"J"-krivina + 1 Elektroda za koronarni sinus unipol arna ili bipolarna 
(razli čitih oblika vrha)  + 1 HV elekt 

60 

6. Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilat or (ICD-VR) + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fi ksacije 
''single coil'' ili ''dual coil'' 

Ставка 1 Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) + 1 HV elektroda 
aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' 

285 

Ставка 2 Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) 61 

7. 
Dvokomorski implantabilni kardioverter defibrilator  (ICD-DR) + 1  Elektroda 
bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksa cije, prava ili "J"-krivina + 

1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''sing le coil'' ili ''dual coil'' 
92 

8. Dijagnosti čki implantabilni »loop rekorder« 35 

9. Elektroda za koronarni sinus unipolarna 92 

10. Epikardijalna elektroda (unipolarna ili bipolar na) 43 

11. Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode i/ ili HV elektrode 
(veli čina 6,7,8 i ≥9 Fr) 

2.005 

13. 
Uvodnik za koronarni sinus sa »deflektabilnim vrhom « uz žicu-vodi č za 

ovaj uvodnik 
63 

16. Žica, vodi č, »over the wire« za elektrodu za koronarni sinus 522 

18. Adapter za  konekcijju sa 5 mm na IS-1 15 

19. Set za ekstrakciju elektroda 18 

20. 
Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom adaptacijom (VVIR) sa zaštitom 
od magnetne rezonance + 1 Elektroda bipolarna, kone kcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštito m od magnetne rezonance 

2 

21. 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom ( DDDR) sa zaštitom 
od magnetne rezonance + 2  Elektrode bipolarne, kon ekcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštito m od magnetne rezonance 

3 

22. 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom ( DDDR) sa 

posebnim terapijom za vazovagalne sinkope + 2  Elek trode bipolarne, 
konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava  ili "J"-krivina 

2 

23. Jednokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom  (SSIR) za decu 
telesne mase ispod 10kg 

12 

24. Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom ( DDDR) za decu 
telesne mase ispod 30 kg 

14 

25. Elektroda konekcije IS-1 pasivne fiksacije, unipola rna, promera od 1.2 mm 
(za decu) 

18 

26. Elektroda konekcije IS-1 aktivne fiksacije, bipolar na sa poliuretanskim 
omota čem (za decu) 

14 
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 Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 33600000 – 
фармацеутски производи; 

 
4. Првобитна вредност оквирног споразума:   

 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ДОБАВЉАЧ 
ПОНУЂЕНА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-а 

1 

Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom 
adaptacijom (VVIR)  + 1 Elektroda bipolarna, 

konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava  
ili "J"-krivina 

BIMED D.O.O. 70.923.850,00 

2 

Dvokomorski pejs mejker sa frekventnom 
adaptacijom (DDDR) + 2  Elektrode bipolarne, 

konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava  
ili "J"-krivina Заједничка понуда GOSPER 

D.O.O. и HERMES SYSTEM 
D.O.O. 

 

91.969.780,00 

Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom 
adaptacijom (DDDR) + 2  Elektrode bipolarne, 

konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava  
ili "J"-krivina 

6.804.660,00 

Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom 
adaptacijom (DDDR) 98.774.440,00 

3 »Single pass« pejsmejker sa frekventnom 
adaptacijom (VDDR) + 1 Elektroda »single pass« HERMES SYSTEM D.O.O. 8.700.000,00 

4 

Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) + 2  
Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili 

aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina  + 1 
Elektroda za koronarni sinus unipolarna ili 

bipolarna (razli čitih oblika vrha) 
GOSPER D.O.O. 

35.263.000,00 

Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) + 2  
Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili 

aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina  + 1 
Elektroda za koronarni sinus unipolarna ili 

bipolarna (razli čitih oblika vrha) 

8.058.960,00 

Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) 43.321.960,00 

5 

Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom 
funkcijom (CRT-D) + 1 Elektroda bipolarna, 

konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava  
ili "J"-krivina + 1 Elektroda za koronarni sinus 

unipolarna ili bipolarna (razli čitih oblika vrha)  + 1 
HV elekt 

GOSPER D.O.O. 38.355.000,00 

6 

Jednokomorski implantabilni kardioverter 
defibrilator (ICD-VR) + 1 HV elektroda aktivne ili 

pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil''  

BIMED D.O.O. 

142.414.500,00 

Jednokomorski implantabilni kardioverter 
defibrilator (ICD-VR) + 1 HV elektroda aktivne ili 

pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil''  
24.637.900,00 

Jednokomorski implantabilni kardioverter 
defibrilator (ICD-VR) 167.052.400,00 

7 

Dvokomorski implantabilni kardioverter 
defibrilator (ICD-DR) + 1  Elektroda bipolarna, 

konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava  
ili "J"-krivina + 1 HV elektroda aktivne ili pasivn e 

fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' 

Заједничка понуда HERMES 
SYSTEM D.O.O. и VICOR 

D.O.O. 
52.439.908,00 

8 Dijagnosti čki implantabilni »loop rekorder« HERMES SYSTEM D.O. O. 6.597.500,00 

9 Elektroda za koronarni sinus unipolarna HERMES SY STEM D.O.O. 4.250.400,00 

10 Epikardijalna elektroda (unipolarna ili bipolarn a) BIMED D.O.O. 2.105.882,00 

11 
Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode 

i/ili HV elektrode (veli čina 6,7,8 i ≥9 Fr) VICOR D.O.O. 7.588.925,00 

13 Uvodnik za koronarni sinus sa »deflektabilnim 
vrhom« uz žicu-vodi č za ovaj uvodnik GOSPER D.O.O. 3.609.900,00 
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16 Žica, vodi č, »over the wire« za elektrodu za 
koronarni sinus APTUS D.O.O. 2.923.200,00 

18 Adapter za  konekcijju sa 5 mm na IS-1 BIMED D.O .O. 750.000,00 

19 Set za ekstrakciju elektroda HERMES SYSTEM D.O.O . 2.340.000,00 

20 

Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom 
adaptacijom (VVIR) sa zaštitom od magnetne 

rezonance + 1 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 
pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivin a sa 

zaštitom od magnetne rezonance 

GOSPER D.O.O. 559.180,00 

21 

Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom 
adaptacijom (DDDR) sa zaštitom od magnetne 

rezonance + 2  Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 
pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivin a sa 

zaštitom od magnetne rezonance  

BIMED D.O.O. 899.250,00 

22 

Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom 
adaptacijom (DDDR) sa posebnim terapijom za 
vazovagalne sinkope + 2  Elektrode bipolarne, 

konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava  
ili "J"-krivina 

BIMED D.O.O. 439.500,00 

23 
Jednokomorski pejsmejker sa frekventnom 

adaptacijom (SSIR) za decu telesne mase ispod 
10kg 

GOSPER D.O.O. 2.148.000,00 

24 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom 

adaptacijom (DDDR) za decu telesne mase ispod 
30 kg 

BIMED D.O.O. 3.065.580,00 

25 Elektroda konekcije IS-1 pasivne fiksacije, 
unipolarna, promera od 1.2 mm (za decu) BIMED D.O.O. 372.600,00 

26 Elektroda konekcije IS-1 aktivne fiksacije, 
bipolarna sa poliuretanskim omota čem (za decu) BIMED D.O.O. 228.200,00 

 
 

5. Измењена вредност оквирног споразума:  
Не врши се измена вредности оквирног споразума 
 
 

 6. Објективни разлози за измену оквирног споразума, уз извод из конкурсне 
докуметације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 

 Оквирним споразумима закљученим у предметној јавној набавци дефинисан је рок 
плаћања од 120 дана од дана пријема фактуре, сходно члану 16. став 4. тачка 2)  Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 
РС“ бр. 119/2012).  

Напред наведеном одредбом Закона Републичком фонду за здравствено осигурање је 
за измирење новчаних обавеза, у периоду од од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године, 
предвиђен рок до 120 дана. 
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Будући да је чланом 4. став 2. и чланом 16. став 4. тачка 3) напред наведеног Закона, 
Републичком фонду, од 01.01.2015. године, за измирење новчаних обавеза предвиђен рок 
до 90 дана, врши се измена закључених предметних оквирних споразума. 

 
 
 
 
 
 
62014.115/65 


