
 
 

08/2 број: 404-1-14/17-38 
28.6.2017. године 
 

На основу члана 109. став 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 ПАРТИЈЕ 6, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20 и 21 

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 закључује оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене 
установе. 

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 Каротидни и периферни стентови са пратећим  специфичним 
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину, за партије које се 
обустављају је: 

Број 
партије 

Назив партије Јед.мере Количина 
Процењена јед. 

цена 
Процењена вредност 

по партијама 

6 Дилатациони каротидни балон ком 400 8.000,00 3.200.000,00 

9 
Периферни стентови премонтирани на 
балон са ћелијама затвореног дизајна  

ком 300 21.000,00 6.300.000,00 

10 
Периферни стентови премонтирани на 
балон са ћелијама отвореног дизајна 

ком 200 21.000,00 4.200.000,00 

11 
Стентови премонтирани на балон, за 
примену у потколеним артеријама 

ком 3 25.000,00 75.000,00 

12 Ренални стентови премонтирани на балон ком 80 21.000,00 1.680.000,00 

14 
Самоослобађајући перифени стентови 
израђени од нитинола за илијачне и 
супрааортне артеријске крвне судове 

ком 100 33.000,00 3.300.000,00 

17 
Балон ослобађајући покривени стентови за 
коарктацију аорте и хипоплазију аорте у 
дужем сегменту 

ком 3 180.000,00 540.000,00 

20 
Периферни стентови великог дијаметра 
израђени од нерђајућег челика или легура 

ком 10 60.000,00 600.000,00 

21 
Периферни венски стентови израђени од 
нерђајућег челика или легура 

ком 10 50.000,00 500.000,00 

УКУПНО 20.395.000,00 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи 
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Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-13 

8. Процењена вредност јавне набавке за партије за које је обустављен поступак дата је у тачки 
7. овог обавештења. 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

Партија Предмет набавке 
Број 

понуда 
Назив понуђача Адреса 

6 Дилатациони каротидни балон 1 VICOR d.o.o. 
Булевар Маршала 

Толбухина бр.42, Нови 
Београд 

9 
Периферни стентови премонтирани на 
балон са ћелијама затвореног дизајна  

1 
HERMES PHARMA 

d.o.o. 
Господар Јевремова 

бр.1, Београд 

10 
Периферни стентови премонтирани на 
балон са ћелијама отвореног дизајна 

1 AUSTROLINE d.o.o. 
Toлстојева 20А, 

Београд 

11 
Стентови премонтирани на балон, за 
примену у потколеним артеријама 

0 / / 

12 
Ренални стентови премонтирани на 
балон 

1 
HERMES PHARMA 

d.o.o. 
Господар Јевремова 

бр.1, Београд 

14 
Самоослобађајући перифени стентови 
израђени од нитинола за илијачне и 
супрааортне артеријске крвне судове 

1 VICOR d.o.o. 
Булевар Маршала 

Толбухина бр.42, Нови 
Београд 

17 
Балон ослобађајући покривени стентови 
за коарктацију аорте и хипоплазију 
аорте у дужем сегменту 

0 / / 

20 
Периферни стентови великог дијаметра 
израђени од нерђајућег челика или 
легура 

0 / / 

21 
Периферни венски стентови израђени 
од нерђајућег челика или легура 

0 / / 

 
10.  Разлог за обуставу поступка:  

  
 Обуставља се поступак јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим  
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину, за 
партије 11, 17, 20 и 21 из разлога што није достављена ниједна понуда. 
  Обуставља се поступак јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим  
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину, за 
партије 6, 9, 10, 12 и 14 из разлога што није достављена ниједна прихватљива понуда. 

 
Сходно наведеном, директор Републичког фонда је дана 14.6.2017. године, применом члана 

109. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке за партије 
6, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20 и 21. 

 
11.  Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке за горе наведену партију 

биће спроведен када се стекну законом прописани услови. 

 

 

57017.54/31 


