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Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs  ПИБ бр. 101288707   мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 број: 404-1-10/16-27  
6.6.2016. године 
   

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 2  
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.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 Уградног материјала у кардиохирургији, за партију 2 je: 

Партија Предмет набавке Количина Процењена 
јединична цена 

Процењена 
вредност 

2. Биолошки перикардни patch од говеђег 
перикарда 30 40.265,00 1.207.950,00 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-12 
 

8. Процењена вредност јавне набавке за партију 2 je дата у тачки 7. овог обавештења. 
 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

Наручилац је за партију примио 2 (две) понуде, следећих понуђача: 

Р.Б. Назив понуђача Адреса 
1. Mark Medical d.o.o. Сање Живановића 42, Београд 
2. Biostent d.o.o. Чеде Миндеровића 4, Београд 

 

10.  Разлог за обуставу поступка:  

 Обуставља се поступак јавне набавке Уградног материјала у кардиохирургији, рб 404-1-110/16-12, за 
партију 2, из разлога што за исту није прибављена ниједна прихватљива понуда. 

Наиме, наручилац је примио 2 понуде за предметну партију, али су обе понуде оцењене као 
неприхватљиве у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15), из разлога што прелазе процењену вредност наручиоца, за партију 2. 
 11.  Када ће поступак бити поново спроведен: Наручилац ће покренути поступак јавне набавке за 
партију 2 - Биолошки перикардни patch од говеђег перикарда, након истека рока за подношење захтева за 
заштиту права, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15). 
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