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08/2 Број: 404-1-9/16-28 
19.4.2016. године 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2016. ГОДИНУ  

ЗА ПАРТИЈУ 5 
Број јн: 404-1-110/15-16 

 
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса Наручиоца: ул. Јована Мариновића бр. 2 , Београда  

3. Интернет страница наручиоца:  www.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће спровести поступак 
јавне набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној 
набавци закључивати здравствене установе. 

 
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

6. Врста предмета: Добра 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке Балон катетера за 2016. годину је обликован у 14 партија: 

Партија Предмет набавке Јед.мере количине 

1 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx) (дијаметра 

2.0 и више mm) (мерења се 
односе на балон дијаметра 3.0 

mm) 

ком 9.200 

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 3150 

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 550 

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 420 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија (дијаметра 

2,5 mm до 5 mm) (мерења се 
односе на балон дијаметра 3,0 

mm) 

ком 7500 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне ком 275 
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тоталне оклузије 

7 
Хибридни коаксијални 

хидрофилни микрокатетер од 
волфрама за хроничне тоталне 

оклузије (ЦТО) 
ком 100 

8 Аспирациони катетери – за 
мануелну аспирацију тромба ком 1300 

9 Коронарни балон катетери 
обложени леком ком 325 

10 PTA периферни балон обложен 
леком – paclitaxel, ОТW систем ком 30 

11 Балони за валвулопластику са 
ниским притиском пуцања ком 10 

12 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације  ком 40 

13 Некомплијантни коронарни балон 
катетери са сечивом ком 70 

14 
Некомплијантни коронарни балон 
катетери са спиралном жицом за 

резистентне - ригидне лезије 
ком 30 

Укупно 23000 

 

       Назив и шифра из ОРН-а је 33141210 – Балон катетери. 
Редни број ЈН: 404-1-110/16-9 

8. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: пре истека 
рока за подношење понуда. 

 
9. Остале информације: 
 Наручилац зауставља даље активности у делу који се односи на партију 5. 
НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 
2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm), сходно члану 150. Став 11 
Закона о јавним набавкама(„Службени гласник“ бр 124/12, 14/15 и 68/15), док за остале 
партије наставља активности у предметном поступку јавне набавке. 
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