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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 

за партију 23 
 

1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 
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, као Наручилац, je спровeo поступак јавне 

набавке графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. 
годину у име и рачун здравствених установа у Републици Србији.  

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, а сходно чл. 17а 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 је спровео поступак јавне набавке и на основу 
истог je закључиo оквирни споразум за партију 23, док ће појединачне уговоре о јавној набавци 
закључити здравствене установе на основу оквирног споразума. 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Графтови, ендоваскуларни графтова и пратећи потрошни материјал за 2014. 

годину  

партија назив мед.средства: количина Јединица мере ШИФРА ИЗ 
ОРН 

23. 
Ендоваскуларни графтови за грудну аорту 

дужи од 220мм, са доступне четири различите 
дужине 

2 комад 33600000 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-16 

4. Број добављача са којима је споразум закључен:  
Оквирни споразум је закључен са по једним добављачем.  

Оквирни 
споразум партија назив мед.средства: Добављач 

23-5/14 23. 
Ендоваскуларни графтови за грудну 
аорту дужи од 220мм, са доступне 

четири различите дужине 

Dijamed d.o.o. 

Нови Београд,  

Булевар Зорана Ђинђића 105/19 

5. Датум закључења  и период важења оквирног споразума: 

Оквирни споразум закључен је дана 06.06.2014. године на период од годину дана. 

62014.78/55 


