
 

08/2 број.  404-1-59/17-12 
 16.4.2018. 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. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за 

социјално осигурање војних осигураника 

2. Адресе наручилаца: Јована Мариновића 2, Београд и Крунска 13, Београд 

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање: 
www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника донели су дана 3.4.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од 
стране више наручилаца.  

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док су оквирне споразуме закључили наручиоци 
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника. 

Уговоре о јавној набавци закључују здравствене установе из Плана мреже 
здравствених установа и Фонд за социјално осигурање војних осигураника. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

Предмет набавке Јед. 
мере 

Количине 
за РФЗО 

 
Количине 
за Фонд 
за СОВО 

 
Укупне 
количи-

не 

 
Процењена 
јединична 

цена 

 
Процењена 
вредност за 

РФЗО 

Процењена 
вредност 

за  Фонд за 
СОВО 

Укупна 
процењена 
вредност 

Прекривени 
коронарни стент 
за збрињавање 

акутних 
коронарних 

перфорација и 
руптура 

ком 20 3 23 80.000,00 

 
 
 

1.600.000,00 240.000,00 1.840.000,00 

 

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

           Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-57 

7. Уговорена вредност за први квартал 2018. године: 

Предмет набавке Назив добављача 

Уговорена вредност 
без ПДВ-а  у периоду 

од 24.1.2018. – 
31.3.2018. године 

Прекривени коронарни стент за збрињавање 
акутних коронарних перфорација и руптура 

GOSPER d.o.o. 720.000,00 

 
 
 

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 
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8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 
9. Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда:1 
 
 
10. Највиша и најнижа понуђена цена: 
 

Предмет набавке Највиша 
понуђена цена 

Најнижа 
понуђена цена 

Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних 
коронарних перфорација и руптура 

1.840.000,00 1.840.000,00 

 
11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  
Предмет набавке Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена цена 

Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних 
коронарних перфорација и руптура 

1.840.000,00 1.840.000,00 

 
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: 16.1.2018. године 

 
14. Датум закључења уговора:  

Први квартал 2018. године – од 24.1.2018. – 31.3.2018. године. 
        Датум закључења оквирног споразума: 24.1.2018.године. 
 
15. Основни подаци о добављачу: 
Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични 

број 
GOSPER d.o.o Омладинских бригада бр. 86П, Београд 100047296 17174967 

  
16.    Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

Период важења оквирног споразума је од 24.1.2018. године до 24.1.2019. године (12 
месеци). 

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

   
   

60018.31/59 


