
 

 
08/2број: 404-1-23/15-30  
12.5.2015. године 
  
 
 

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  РС", бр. 124/12 и 
14/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  
ЗА ПАРТИЈЕ 11,15, 17 и 19 

 
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 

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

Предмет јавне набавке Каротидни и периферни стентови за 2015. годину за партије 11, 15, 17 и 19 је: 

Партија Предмет набавке Јед.мере количина 
Проц.вредност 

11 Стентови премонтирани на балон, за 
примену у потколеним артеријама ком 4 102.000,00 

15 

Самоослобађајући или премонтирани на 
балон прекривени периферни стентови 
израђени од челика или легуре,  а 
покривени PTFE или Daсron-ом. 

ком 5 1.000.000,00 

17 
Балон ослобађајући покривени стентови 
за коарктацију аорте и хипоплазију аорте 
у дужем сегменту 

ком 6 1.140.000,00 

19 
Самоослобађајући или монтирајући 
стентови на балон, за отворен артеријски 
канал (PDA) 

ком 6 330.000,00 

Укупно: 2.572.000,00 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи, за сваку партију 
Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-30 

 
8. Процењена вредност јавне набавке за партије 2 и 10  je дата у тачки 7. овог обавештења. 

 
9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

БРОЈ 
ПОНУДА 

НАЗИВ 
ПОНУЂАЧА АДРЕСА 

11 

Стентови 
премонтирани на 
балон, за примену 
у потколеним 
артеријама 

0   
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15 

Самоослобађајући 
или премонтирани 
на балон 
прекривени 
периферни 
стентови израђени 
од челика или 
легуре,  а 
покривени PTFE 
или Daсron-ом. 

1 BIOSTENT 
d.o.o. Чеде Миндеровића бр.4, Београд 

17 

Балон 
ослобађајући 
покривени 
стентови за 
коарктацију аорте и 
хипоплазију аорте 
у дужем сегменту 

0   

19 

Самоослобађајући 
или монтирајући 
стентови на балон, 
за отворен 
артеријски канал 
(PDA) 

0   

 

 

 

10. Разлог за обуставу поступка:  

Број 
партије Назив партије количина Разлог за обуставу 

11 
Стентови премонтирани на 

балон, за примену у 
потколеним артеријама 

4 
За партију 11 није достављена ниједна 

понуда. 

15 

Самоослобађајући или 
премонтирани на балон 
прекривени периферни 
стентови израђени од 
челика или легуре,  а 
покривени PTFE или 

Daсron-ом. 

5 
За  партију 15 достављена је једна 

понуда која је оцењена као неприхватљива. 

17 

Балон ослобађајући 
покривени стентови за 

коарктацију аорте и 
хипоплазију аорте у дужем 

сегменту 

6 
За партију 17 није достављена ниједна 

понуда. 

19 

Самоослобађајући или 
монтирајући стентови на 

балон, за отворен 
артеријски канал (PDA) 

6 За партију 19 није достављена ниједна понуда. 

 

 

 

 

 

 



 

 3

 

11.  Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке за горе наведене партије ће 
бити спроведен у септембру. 
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