
 

08/2 број: 404-1-137/13-49 
03.03.2014. године 
 
                  На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
  
                           ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
 

 
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије 
    Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

    Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs 
 
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 пејсмејкера и дефибрилатора за 2014. годину, а сходно 17а ст. 1 тач. 2) подтачка 
(7) Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне 
набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13). 
           Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је у име и за рачун 
здравствених установа, спровео поступак јавне набавке и закључио оквирне споразуме на 
основу којих ће здравствене установе закључивати појединачне уговоре о јавним набавкама. 
 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:  
                Пејсмејкери, имплантабилни дефибрилатори и други специфични материјал за 2014. 
годину: 

Партија Предмет набавке Количина 

Назив добављача 
са којим којим је 

закључен оквирни 
споразум  

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

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

1.189 BIMED D.O.O. 

2. 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) + 2  Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili 

aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina 

Ставка 1 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) + 2  

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

1.022 
Заједничка понуда 
GOSPER D.O.O. и 
HERMES SYSTEM 

D.O.O. 
 

Ставка 2 Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) 
 

114 

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

Elektroda »single pass« 
87 

HERMES SYSTEM 
D.O.O. 

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 (različitih oblika vrha) 

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 
GOSPER D.O.O. 

Ставка 2 Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) 
 

70 

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 
(različitih oblika vrha)  + 1 HV elekt 

60 GOSPER D.O.O. 
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6. 
Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''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 
BIMED D.O.O. 

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 fiksacije, prava ili 
"J"-krivina + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili 

''dual coil'' 

92 

Заједничка понуда 
HERMES SYSTEM 

D.O.O. и VICOR 
D.O.O. 

8. Dijagnostički implantabilni »loop rekorder« 35 
HERMES SYSTEM 

D.O.O. 

9. Elektroda za koronarni sinus unipolarna 92 
HERMES SYSTEM 

D.O.O. 

10. Epikardijalna elektroda (unipolarna ili bipolarna) 43 BIMED D.O.O. 

11. 
Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode i/ili HV elektrode 

(veličina 6,7,8 i ≥9 Fr) 
2.005 VICOR D.O.O. 

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

ovaj uvodnik 
63 GOSPER D.O.O. 

16. Žica, vodič, »over the wire« za elektrodu za koronarni sinus 522 APTUS D.O.O. 

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

19. Set za ekstrakciju elektroda 18 
HERMES SYSTEM 

D.O.O. 

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"-krivina sa zaštitom od magnetne 

rezonance 

2 GOSPER D.O.O. 

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"-krivina sa zaštitom od magnetne 

rezonance 

3 BIMED D.O.O. 

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 

2 BIMED D.O.O. 

23. 
Jednokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (SSIR) za decu 

telesne mase ispod 10kg 
12 GOSPER D.O.O. 

24. 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) za decu 

telesne mase ispod 30 kg 
14 BIMED D.O.O. 

25. 
Elektroda konekcije IS-1 pasivne fiksacije, unipolarna, promera od 1.2 

mm (za decu) 
18 BIMED D.O.O. 

26. 
Elektroda konekcije IS-1 aktivne fiksacije, bipolarna sa poliuretanskim 

omotačem (za decu) 
14 BIMED D.O.O. 

               
Назив и ознака из општег речника набавки: 33600000 - фармацеутски производи. 
               
 Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-14; 
 
 
 



               4. Број добављача са којима је споразум закључен: 
 
                 Оквирни споразуми закључени су са пет добављача (закључено је пет оквирних 
споразума са по једним добављачем и два оквирна споразума са добављачима који су поднели 
заједничку понуду). 
 
               5. Датум закључења и период важења оквирног споразума: 
 
                  Оквирни споразуми закључени су 27.02.2014. године на период од годину дана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62014.44/16 


