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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) 

Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 
Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs 

2.    Врста Наручиоца: Централно тело за јавне набавке 

Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених 
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе 
поступак јавне набавке Балон катетера, а сходно члану 17а Уредбе о планирању и врсти 
роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 
029/2013, 049/2013 , 51/2013-испр. и 86/13). 
 
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, je у име и за рачун 
референтних здравствених установа, спровеo предметни поступак јавне набавке, с тим 
што ће уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем непосредно закључити 
здравствена установа. 

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

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Јед. 
мере КОЛИЧИНА ПРОЦЕЊЕНА 

ВРЕДНОСТ 

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне 
оклузије ком 317 7.798.200,00 

2 
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за хроничне 
тоталне оклузије (ЦТО) 

ком 30 2.100.000,00 

УКУПНО: 9.898.200,00 

Редни број набавке: 404-3-110/14-71 
Ознака из Општег речника набавке: 33141210 – Балон катетери 
 

   4.   Уговорена вредност ЈН: 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Јед. 
мере 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије ком 6.657.000,00 

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

ком 2.100.000,00 

УКУПНО: 8.757.000,00 

 
  5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 
  6.   Број примљених понуда: 3 
       Благовремено, тј. до дана 10.07.2014. године, до 09,30 часова, Наручиоцу су за целокупну 
јавну набавку пристигле понуде следећих понуђача: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат 

1 APTUS d.o.o. Радомира Марковића 43, Београд 09.07.2014. 10:39 

2 SOUL MEDICAL d.o.o. Шеснаестог октобра бр.5, Београд 09.07.2014. 13:45 

3 ECO TRADE BG d.o.o. Страхињића Бана 3, Ниш 10.07.2014. 08:08 

Неблаговремених понуда није било. 

Број приспелих понуда по партијама: 

Партија Предмет набавке Број понуда по 
партијама 

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 2 

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

1 

   Понуђач  SOUL MEDICAL D.O.O. је доставио  само попуњен образац бр.1- Подаци о 
понуђачу, из којег се не може утврдити  за које партије је конкурисао. 

     
  7.    Највиша  и најнижа понуђена цена  
 

Партија Предмет набавке Највиша понуђена 
цена 

Најнижа понуђена 
цена 

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије 23.010,00 21.000,00 

2 
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

70.000,00 70.000,00 

     
8.   Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 
 

Партија Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

1 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије 21.000,00 21.000,00 

2 
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

70.000,00 70.000,00 

 
   9.   Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.07.2014. године 
  10.  Датум закључења уговора: 08.08.2014. године 
 
  11.  Основни подаци о добављачу: 
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ НАЗИВ 
ПОНУЂАЧА 

СЕДИШТЕ 
ДОБАВЉАЧА ПИБ Матични 

број 

1 
МИКРОКАТЕТЕРИ за 
хроничне тоталне 

оклузије 

Aptus d.o.o.из 
Београда 

Ул. Радомира 
Марковића бр. 

43,Београд 
100205444 17164023 

2 

Хибридни коаксијални 
хидрофилни 

микрокатетер од 
волфрама за хроничне 
тоталне оклузије (ЦТО) 

Aptus d.o.o.из 
Београда 

Ул. Радомира 
Марковића бр. 

43,Београд 
100205444 17164023 

 
 
 
 
 



 
  12.   Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза 
 
  13.    Oколности које представљају основ за измену уговора: 

Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 
 

62014.65/125 
 

  
  

  
  
  


