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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 УГОВОРУ 

 
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, има обавезу да, за потребе здравствених 
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак 
јавне набавке уградног материјала у кардиологији - Уређаја за затварање аурикуле леве 
срчане преткоморе израђених од само-проширујуће нитинолске структуре са порозном 
мембраном од PET (polyethilene trephthalte) влакна на проксималном лицу за 2014. годину, а 
сходно члану 17а Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 029/2013, 049/2013 , 51/2013-испр. и 
86/13). 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће у име и за рачун 
референтних здравствених установа, спровести предметни поступак јавне набавке, с тим што 
ће уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем непосредно закључити здравствена 
установа. 
 
     3.   Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  

Предмет набавке Јед. 
Мере Количина Процењена 

вредност 

Уређаји за затварање аурикуле леве срчане 
преткоморе израђених од само-проширујуће 
нитинолске структуре са порозном мембраном од 
PET (polyethilene trephthalte) влакна на 
проксималном лицу за 2014. годину 

ком 8 7.598.050,00  

Ознака из општег речника  набавке: 33600000 – Фармацеутски производи 
       Редни број ЈН: 404-1-110/14-51 

 
   4.   Уговорена вредност ЈН: 

Предмет набавке Уговорена вредност 

Уређаји за затварање аурикуле леве срчане 
преткоморе израђених од само-проширујуће 
нитинолске структуре са порозном мембраном од 
PET (polyethilene trephthalte) влакна на 
проксималном лицу за 2014. годину 

7.544.000,00 

 
  5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 
  6.   Број примљених понуда: 1 

Благовремено, тј. до дана 25.04.2014. године, до 13,30 часова, Наручиоцу je пристиглa 
понудa следећeг понуђача: 

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат 

1.  VICOR d.o.o. Гоце Делчева бр. 42, Београд 25.04.2014. 10:20 h 
 Неблаговремених понуда није било. 
 
 
 
 



 
 Број понуда за предметну јавну набавке:  

Предмет набавке Број понуда 

Уређаји за затварање аурикуле леве срчане преткоморе израђених од 
само-проширујуће нитинолске структуре са порозном мембраном од PET 

(polyethilene trephthalte) влакна на проксималном лицу за 2014. годину 

1 

        
  7.    Највиша  и најнижа понуђена цена  
 

Пристигла је само једна понуда: 

     
8.   Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 

Пристигла је само једна прихватљива понуда: 

Предмет набавке Понуђач Понуђена цена 

Уређаји за затварање аурикуле леве срчане 
преткоморе израђених од само-проширујуће 
нитинолске структуре са порозном мембраном 
од PET (polyethilene trephthalte) влакна на 
проксималном лицу за 2014. годину 

VICOR d.o.o. 943.000,00 

 
   9.   Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.04.2014. године 
  10.  Датум закључења уговора: 05.05.2014. године 
 
  11.  Основни подаци о добављачу: 

Предмет набавке Понуђач Седиште добављача 

Уређаји за затварање аурикуле леве срчане 
преткоморе израђених од само-проширујуће 
нитинолске структуре са порозном 
мембраном од PET (polyethilene trephthalte) 
влакна на проксималном лицу за 2014. годину 

VICOR d.o.o.. Гоце Делчева бр. 42, 
Београд 

 
  12.   Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза 
 

 

62014.65/43 

Предмет набавке Понуђач Понуђена jeдинична 
цена 

Уређаји за затварање аурикуле леве срчане 
преткоморе израђених од само-проширујуће 
нитинолске структуре са порозном мембраном 
од PET (polyethilene trephthalte) влакна на 
проксималном лицу за 2014. годину 

VICOR d.o.o. 943.000,00 


