
 

 
08 број.  404-1-7/15-64 
20.5.2015. године 
 
 

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

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне 
набавке и закључио оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
здравствене установе. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

            Предмет јавне набавке су балон катетери за 2015. годину: 

Број 
партије Назив партије Јединица мере Количина 

1 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 
и више mm) (мерења се односе на 

балон дијаметра 3,0 mm) 

ком 9.523 

2 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 
mm и 1,25 mm) (мерења се односе 

на балон дијаметра 1,5 mm) 

ком 3.508 

3 

Балон катетери за предилатацију 
хроничне тоталне оклузије monorail 
дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и 

мање) (мерења се односе на балон 
најмањег доступног дијаметра) 

ком 575 

4 

Балон катетери за 
ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire 

дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 
2,0 mm) (мерења се односе на 

балон дијаметра 1,5 mm) 

ком 460 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије ком 296 

7 
Хибридни коаксијални хидрофилни 
микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

ком 204 

8 Аспирациони катетери – за 
мануелну аспирацију тромба ком 2.049 
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9 Коронарни балон катетери 
обложени леком ком 360 

10 PTA периферни балон обложен 
леком – paclitaxel, ОТW систем ком 55 

11 Балони за валвулопластику са 
ниским притиском пуцања ком 41 

13 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације  ком 55 

15 Некомплијантни коронарни балон 
катетери са сечивом ком 135 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33141210 – Балон катетери 

  Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-15 

 

7. Број добављача са којима је споразум закључен: 

Број 
партије Назив партије 

Назив добављача 
са којим је 

закључен оквирни 
споразум 

Број добављача са којим је 
споразум закључен 

1 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 
и више mm) (мерења се односе на 

балон дијаметра 3,0 mm) 

Заједничка понуда: 
VICOR d.o.o. из 

Београда и BIMED 
d.o.o из Београд 

1 

2 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 
mm и 1,25 mm) (мерења се односе 

на балон дијаметра 1,5 mm) 

CIS MEDICAL d.o.o. 
из Београд 1 

3 

Балон катетери за предилатацију 
хроничне тоталне оклузије monorail 
дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и 

мање) (мерења се односе на балон 
најмањег доступног дијаметра) 

VICOR d.o.o. из 
Београда 1 

4 

Балон катетери за 
ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire 

дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 
2,0 mm) (мерења се односе на 

балон дијаметра 1,5 mm) 

VICOR d.o.o. из 
Београда 1 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије 

APTUS d.o.o. из 
Београд 1 

7 
Хибридни коаксијални хидрофилни 
микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

APTUS d.o.o. из 
Београд 1 

8 Аспирациони катетери – за 
мануелну аспирацију тромба 

AUSTROLINE d.o.o. 
из Београд 1 

9 Коронарни балон катетери 
обложени леком 

Заједничка понуда: 
GOSPER d.o.o. из 
Београда и BIMED 
d.o.o из Београд 

1 

10 PTA периферни балон обложен 
леком – paclitaxel, ОТW систем 

Заједничка понуда: 
GOSPER d.o.o. из 
Београда и BIMED 
d.o.o из Београд 

1 

11 Балони за валвулопластику са 
ниским притиском пуцања 

APTUS d.o.o. из 
Београд 1 

13 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације  

GOSPER d.o.o. из 
Београда 1 
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15 Некомплијантни коронарни балон 
катетери са сечивом 

VICOR d.o.o. из 
Београда 1 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Oквирни споразум закључен је дана 19.5.2015. године на период од 14 (четрнаест) месеци од 
дана потписивања. 
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