
 

08 број.  404-1-13/17-55 
14.9.2017. године 
 
 

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

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  

 

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 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке и 
закључио оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене 
установе из Плана мреже здравствених установа. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра  

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

 Предмет јавне набавке Графтова и ендоваскуларних графтова са пратећим специфичним 
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију,  за партије за које су закључени 
оквирни споразуми, је: 

Партија Предмет набавке Количина 
Процењена 
вредност 

1. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

промера 24 и 22 мм 
40 840.000,00 

2. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

промера 20,18 и 16 мм 
250 4.425.000,00 

3. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

промера 8 и 6 мм 
1.000 17.600.000,00 

4. 
Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови обложени 

сребро-ацетатом – Триаксијални, промера 8 мм 
45 3.735.000,00 

5. 
Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови обложени 
сребро-ацетатом –  Бифуркациони, промера 16x8 i 14x7 

мм 

50 1.975.000,00 

6. 
Импрегнирани бифуркациони полиестер (Dacron®) 

графтови 20x10, 18x9,16x8,14x7 и 12x6 мм 
1.509 27.916.500,00 

9. 
Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са 

‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 10 и/или 12 мм 
10 440.000,00 

10. 
Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са 

‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 8 и 6 мм 
80 2.760.000,00 

12. PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм 50 1.300.000,00 

13. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

обложени сребро-ацетатом промера 8 и 6 мм 
30 1.200.000,00 

14. FOGARTY КАТЕТЕРИ (величине од 2 до 8 Ch и 10 Ch) 5.000 12.000.000,00 
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16. ВЕНСКИ СТРИПЕРИ 800 2.080.000,00 

17. 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови 

промера 24 и 22 мм, са 4 гране (за торакоабдоминалну 
аорту) 

10 930.000,00 

18. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са супрареналном фиксацијом, 
механизмом за парцијално отпуштање и припадајућим екстензијама, за анеуризме 

чији је врат дужине 10мм и више 

Тело стент графта 50 

48.210.000,00 Наставак 150 

Балон катетер 50 

19. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са илијачним артеријама мањим од 7 мм 
и са припадајућим екстензијама 

Тело стент графта 10 

9.429.000,00 Наставак 30 

Балон катетер 10 

20. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са оклузијом једне илијачне артерије и са 
припадајућим екстензијама 

Тело стент графта 10 

8.748.000,00 

Наставак 20 

Оклудер 10 

Балон катетер 10 

21. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту за лечење анеуризми врата краћег од 
10мм 

Тело стент графта 10 

11.279.000,00 

Наставак 30 

Балон катетер 10 

Покривени балоном експандирајући стент 10 

22. 

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, дијаметра од 46мм и мање, са системом за 
парцијално отпуштање 

Тело стент графта 27 
24.097.500,00 

Балон катетер 27 

23 

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са доступним пратећим есктензијама за 
имплантацију из два дела 

Телo стент графта 4 

6.019.800,00 Наставак 4 

Балон катетер 4 
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25. Тврда жица 200 1.050.000,00 

Укупна процењена вредност: 172.143.680,00 

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

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-10 

7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Партија Назив партије 

Назив добављача 
са којим је 

закључен оквирни 
споразум 

Број добављача 
са којим је 
споразум 
закључен 

1 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) 

графтови промера 24 и 22 мм 
Dijamed d.o.o. 1 

2 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) 

графтови промера 20,18 и 16 мм 
Austroline d.o.o. 1 

3 
Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) 

графтови промера 8 и 6 мм 
Austroline d.o.o. 1 

4 

Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови 
обложени сребро-ацетатом – Триаксијални, 

промера 8 мм 
Dijamed d.o.o. 1 

5 

Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови 
обложени сребро-ацетатом –  Бифуркациони, 

промера 16x8 i 14x7 мм 
Dijamed d.o.o. 1 

6 

Импрегнирани бифуркациони полиестер 
(Dacron®) графтови 20x10, 18x9,16x8,14x7 и 

12x6 мм 
Austroline d.o.o. 1 

9 

Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са 
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 10 

и/или 12 мм 
Intrex d.o.o. 1 

10 

Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са 
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 8 и 6 

мм 
Austroline d.o.o. 1 

12 PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм Austroline d.o.o. 1 

13 

Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) 
графтови обложени сребро-ацетатом промера 

8 и 6 мм 
Dijamed d.o.o. 1 

14 
FOGARTY КАТЕТЕРИ (величине од 2 до 8 Ch и 

10 Ch) 
Aptus d.o.o. 1 

16 ВЕНСКИ СТРИПЕРИ Angiolock d.o.o. 1 

17 

Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) 
графтови промера 24 и 22 мм, са 4 гране (за 

торакоабдоминалну аорту) 
Intrex d.o.o. 1 

18 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са 
супрареналном фиксацијом, механизмом за 

парцијално отпуштање и припадајућим 
екстензијама, за анеуризме чији је врат дужине 

10мм и више 

Bimed d.o.o. 1 

19 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са 
илијачним артеријама мањим од 7 мм и са 

припадајућим екстензијама 
Biostent d.o.o. 1 

20 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са 
оклузијом једне илијачне артерије и са 

припадајућим екстензијама 
Bimed d.o.o. 1 

21 
Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту за 

лечење анеуризми врата краћег од 10мм 
Bimed d.o.o. i Austroline 

d.o.o. 
1 
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22 

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, 
дијаметра од 46мм и мање, са системом за 

парцијално отпуштање 
Biostent d.o.o. 1 

23 

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са 
доступним пратећим есктензијама за 

имплантацију из два дела 
Bimed d.o.o. 1 

25 Тврда жица Austroline d.o.o. 1 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: 

 Оквирни споразуми закључени су дана 11.9.2017. године на период од 24 (двадесетчетири) 
месеца од дана потписивања. 

 
57017.67/82 
 


