
 

08/2 број.  404-1-31/15-26 
13.01.2016. године 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
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 оквирне споразуме, 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 Филтери за еритроците филтрирани накнадно, филтери за 
тромбоците филтрирани накнадно и сетови за донорске аферезне поступке 
(тромбоците)  је: 

Број 
партија Предмет набавке Количина Процењена вредност по 

партијама 

1. Филтер за еритроците филтриране накнадно 4521 5.052.669,60 

2. Филтер  за тромбоците филтиране накнадно 1038 1.581.393,00 

3. 
Сетови за донорске аферезне поступке 

(тромбоците) компатибилни типу апарата  
HAEMONETICS MCS + 

1423 21.131.550,00 

4. 
Сетови за донорске аферезне поступке 

(тромбоците) компатибилни типу апарата  
ТRIMA Accel 

945 13.773.375,00 

УКУПНО: 41.538.987,60 
Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за 
сваку партију 

          Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-35 

7. Уговорена вредност за четврти квартал 2015. године 

Партија Предмет набавке Назив добављача 
Уговорена вредност без ПДВ-а  

у периоду од 01.10.2015. – 
31.12.2015. године 

1. Филтер за еритроците филтриране 
накнадно Makler d.o.o. 123.876,00 

2. Филтер  за тромбоците филтиране 
накнадно Medicon Deč d.o.o. 150.000,00 

3. 
Сетови за донорске аферезне 

поступке (тромбоците) компатибилни 
типу апарата  HAEMONETICS MCS + 

Pharmapheresis d.o.o 831.600,00 

4. 
Сетови за донорске аферезне 

поступке (тромбоците) компатибилни 
типу апарата  ТRIMA Accel 

Medicon Deč d.o.o. 145.000,00 

УКУПНО: 1.250.476,00 
 
8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rzzo.rs          ПИБ бр. 101288707        мат. бр. 06042945         рач. бр. 840-26650-09 
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9. Број понуда по партијама: 
 
Партија Предмет набавке Број понуда по партијама 

1. Филтер за еритроците филтриране накнадно 3 

2. Филтер  за тромбоците филтиране накнадно 2 

3. Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) 
компатибилни типу апарата  HAEMONETICS MCS + 1 

4. Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) 
компатибилни типу апарата  ТRIMA Accel 1 

 
10. Највиша и најнижа понуђена цена 
 

Партија Предмет набавке 
Највиша 
понуђена 

цена 

Најнижа 
понуђена 

цена 
1. Филтер за еритроците филтриране накнадно 999,00 1.116,00 

2. Филтер  за тромбоците филтиране накнадно 1.500,00 1.518,00 

3. Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) 
компатибилни типу апарата  HAEMONETICS MCS + 14.850,00 14.850,00 

4. Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) 
компатибилни типу апарата  ТRIMA Accel 14.500,00 14.500,00 

 
11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  
 

Партија Предмет набавке 
Највиша 
понуђена 

цена 

Најнижа 
понуђена 

цена 
1. Филтер за еритроците филтриране накнадно 999,00 1.116,00 
2. Филтер  за тромбоците филтиране накнадно 1.500,00 1.518,00 

3. Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) 
компатибилни типу апарата  HAEMONETICS MCS + 14.850,00 14.850,00 

4. Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) 
компатибилни типу апарата  ТRIMA Accel 14.500,00 14.500,00 

 

12.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
       Уговор се неће извршити преко подизвођача. 

 
13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 15.05.2015. године за 

партије 3 и 4, а за партије 1 и 2 29.05.2015. године. 
 

14. Датум закључења уговора: Четврти квартал 2015. године – од 01.10.2015.-31.12.2015. 
године. 

 
15. Основни подаци о добављачу: 

 
Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични 

број 
Makler d.o.o. Београдска 39, Београд 100157468 07721510 

Medicon Deč d.o.o. Војвођанска бр. 97, Деч 
ПС Вука Караџића 8/II, Београд 100399601 08623708 

PharmaPheresis d.o.o. Деспота Ђурђа 31,Земун-Београд 102078756 17334921 
 
 

 
  



 
16.    Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 
         Период важења оквирног споразума је од 29.05.2015. године до 29.07.2016. године  
(14 месеци) за партије 1 и 2, док је за партије 3 и 4 од 15.05.2015. године до 15.07.2016. године 
(14 месеци). 

 
17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
     Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 

 
 
 

 
57016.32/4 


