
 

08/2 број.  404-1-8/18-84 
15.4.2019. 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 

ЗА I КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ 
 

1. Назив наручиoца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиoца: 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 
набавкe и закључио оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
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 Балон катетери за 2018. годину за партије за које су закључени 
оквирни споразуми је: 

Број 
партије Назив партије Јед. 

мере Количине  
 

Процењена 
јединична цена 

 
Процењена вредност 

по партијама 
 без ПДВ-а 

 

1 

Балон катетери за 
предилатацију monorail 

дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и 
више mm) (мерења се односе 
на балон дијаметра 3.0 mm) 

ком 10.500 4.070,00 42.735.000,00 

2 

Балон катетери за 
предилатацију monorail 

дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 
mm и 1.25 mm) (мерења се 

односе на балон дијаметра 1,5 
mm) 

ком 2.800 4.055,00 11.354.000,00 

3 

Балон катетери за 
предилатацију хроничне 

тоталне оклузије monorail 
дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 

mm и мање) (мерења се 
односе на балон најмањег 

доступног дијаметра) 

ком 500 6.190,00 3.095.000,00 

4 

Балон катетери за 
ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-

wire дизајна (OTW) (дијаметра 
1,5 mm и 2,0 mm) (мерења се 

односе на балон дијаметра 1,5 
mm) 

ком 300 6.190,00 1.857.000,00 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија 

(дијаметра 2,5 mm до 5 mm) 
(мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 mm) 

ком 7.000 4.250,00 29.750.000,00 
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6 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија са 

могућношћу притиска преко 30 
аtm за резистентне – ригидне 
лезије (дијаметра 2,0 mm до 

4,5 mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 3,0 mm)  

ком 110 33.000,00 3.630.000,00 

7 МИКРОКАТЕТЕРИ за 
хроничне тоталне оклузије ком 350 18.865,00 6.602.750,00 

8 
МИКРОКАТЕТЕРИ за 

хроничне тоталне оклузије – 
ретроградни приступ 

ком 50 49.500,00 2.475.000,00 

9 
Хибридни коаксијални 

хидрофилни микрокатетер од 
волфрама за хроничне 
тоталне оклузије (ЦТО) 

ком 280 67.000,00 18.760.000,00 

11 Аспирациони катетери – за 
мануелну аспирацију тромба ком 1.000 10.639,00 10.639.000,00 

12 Коронарни балон катетери 
обложени леком ком 280 42.800,00 11.984.000,00 

13 
PTA периферни балон 

обложен леком – paclitaxel, 
ОТW систем 

ком 80 42.800,00 3.424.000,00 

14 Балони за валвулопластику са 
ниским притиском пуцања ком 7 55.000,00 385.000,00 

15 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације ком 40 19.200,00 768.000,00 

16 Некомплијантни коронарни 
балон катетери са сечивом ком 60 49.500,00 2.970.000,00 

17 
Некомплијантни коронарни 

балон катетери са спиралном 
жицом за резистентне - 

ригидне лезије 

ком 80 49.500,00 3.960.000,00 

18 

Периферни балон катетери за 
перкутане интервенције на 
периферним артеријским 

крвним судовима 

 
ком 20 9.080,00 181.600,00 

19 
Периферни балон катетери за 

перкутане интервенције на 
подколеним артеријским 

судовима 

 
ком 15 11.300,00 169.500,00 

УКУПНО: 157.714.850,00 

           

 

         Назив и ознака из општег речника набавке: 33141210 – Балон катетери, за све партије 

         Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-8 

 
7. Уговорена вредност за први квартал 2019. године: 

Партија Назив партије Назив 
добављача 

Уговорена вредност без ПДВ-а у 
периоду од 1.1.2019.-31.3.2019. године 

1 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx) (дијаметра 

2.0 и више mm) (мерења се 
односе на балон дијаметра 3.0 

mm) 

MEDTRONIC 
d.o.o 

23,300,700.00 

 

2 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx), (дијаметра 
1.5 mm и 1.25 mm) (мерења се 
односе на балон дијаметра 1,5 

MEDTRONIC 
d.o.o 

7,073,720.00 

 



 
mm) 

3 

Балон катетери за предилатацију 
хроничне тоталне оклузије 

monorail дизајна (Rx), (дијаметра 
1.2 mm и мање) (мерења се 
односе на балон најмањег 

доступног дијаметра) 

VICOR d.o.o. 3.064.000,00 

4 

Балон катетери за 
ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire 

дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm 
и 2,0 mm) (мерења се односе на 

балон дијаметра 1,5 mm) 

VICOR d.o.o. 1.176.000,00 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија (дијаметра 

2,5 mm до 5 mm) (мерења се 
односе на балон дијаметра 3,0 

mm) 

STARS MEDICAL  
d.o.o 

21.284.910,00 

6 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 

коронарних артерија са 
могућношћу притиска преко 30 
аtm за резистентне – ригидне 

лезије (дијаметра 2,0 mm до 4,5 
mm) (мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 mm)  

BIOTEC 
MEDICAL d.o.o. 

3,793.850,00 

7 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије 

Заједничка 
понуда: MEDICA 
LINEA PHARM 
d.o.o. и ECO 

TRADE BG d.o.o. 

5.734.960,00 

8 
МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије – ретроградни 

приступ 
АPTUS d.o.o. 5.395.500,00 

9 

Хибридни коаксијални 
хидрофилни микрокатетер од 

волфрама за хроничне тоталне 
оклузије (ЦТО) 

АPTUS d.o.o. 17.420.000,00 

11 Аспирациони катетери за 
мануелну аспирацију тромба 

STARS MEDICAL  
d.o.o 

2.699.250,00 

12 Коронарни балон катетери 
обложени леком GOSPER d.o.o. 5.450.250,00 

13 PTA периферни балон обложен 
леком – paclitaxel, ОТW систем GOSPER d.o.o. 3.802.500,00 

14 Балони за валвулопластику са 
ниским притиском пуцања АPTUS d.o.o. 1.650.000,00 

15 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације GOSPER d.o.o. 576.000,00 

16 Некомплијантни коронарни балон 
катетери са сечивом VICOR d.o.o. 2.574.000,00 

17 
Некомплијантни коронарни балон 
катетери са спиралном жицом за 

резистентне - ригидне лезије 
CIS MEDICAL 

d.o.o. 
5.141.000,00 

18 

Периферни балон катетери за 
перкутане интервенције на 

периферним артеријским крвним 
судовима 

INTERFORTAS 
MEDICAL d.o.o. 

3.060.000,00 

19 Периферни балон катетери за 
перкутане интервенције на 

INTERFORTAS 
MEDICAL d.o.o. 

1.090.000,00 



 
подколеним артеријским 

судовима 

Укупно: 
80.118.370,00 

 

 
 
8. Критеријум за доделу уговора:  

 
 Економски најповољнија понуда за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 13. 

 Најнижа понуђена цена за партије 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. 

 
9. Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда: 11 понуда и једна допуна понуде. 
       Број понуда по партијама:  

Број партије Назив партије Број 
понуда 

1 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx) 

(дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 3.0 mm) 

4 

2 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна 

(Rx), (дијаметра 1.5 mm и 1.25 mm) (мерења се односе 
на балон дијаметра 1,5 mm) 

2 

3 

Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне 
оклузије monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и 

мање) (мерења се односе на балон најмањег 
доступног дијаметра) 

2 

4 
Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire 

дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења 
се односе на балон дијаметра 1,5 mm) 

1 

5 
НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 
2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 mm) 

5 

6 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија са 

могућношћу притиска преко 30 аtm за резистентне – 
ригидне лезије (дијаметра 2,0 mm до 4,5 mm) (мерења 

се односе на балон дијаметра 3,0 mm) 

1 

7 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 1 

8 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије – 
ретроградни приступ 

1 

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

1 

11 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију 
тромба 3 

12 Коронарни балон катетери обложени леком 3 

13 PTA периферни балон обложен леком – paclitaxel, 
ОТW систем 

3 

14 Балони за валвулопластику са ниским притиском 
пуцања 

1 

15 Балон за мерење пречника  преткоморске 
комуникације 

1 

16 Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом 1 

17 Некомплијантни коронарни балон катетери са 
спиралном жицом за резистентне - ригидне лезије 

1 

18 Периферни балон катетери за перкутане интервенције 
на периферним артеријским крвним судовима 

2 

19 Периферни балон катетери за перкутане интервенције 
на подколеним артеријским судовима 

2 



 
 
 
10. Највиша и најнижа понуђена цена: 
 

Број партије Назив партије 
Највиша 
понуђена 

цена 

Најнижа 
понуђена 

цена 

1 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx) 

(дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 3.0 mm) 

42.735.000,00 38.629.500,00 

2 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx), 

(дијаметра 1.5 mm и 1.25 mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 1,5 mm) 

11.247.600,00 
 

11.127.200,00 
 

3 

Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне 
оклузије monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и 

мање) (мерења се односе на балон најмањег 
доступног дијаметра) 

3.095.000,00 3.095.000,00 

4 
Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire 

дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења 
се односе на балон дијаметра 1,5 mm) 

1.857.000,00 1.857.000,00 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 

2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон 
дијаметра 3,0 mm) 

29.673.000,00 29.295.000,00 

6 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија са 

могућношћу притиска преко 30 аtm за резистентне – 
ригидне лезије (дијаметра 2,0 mm до 4,5 mm) (мерења 

се односе на балон дијаметра 3,0 mm) 

3.628.900,00 3.628.900,00 

7 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 6.602.750,00 6.602.750,00 

8 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије – 
ретроградни приступ 

2.475.000,00 2.475.000,00 

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

18.760.000,00 18.760.000,00 

11 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију 
тромба 10.420.000,00 8.850.000,00 

12 Коронарни балон катетери обложени леком 11.830.000,00 11.830.000,00 

13 PTA периферни балон обложен леком – paclitaxel, 
ОТW систем 

5.144.000,00 3.380.000,00 

14 Балони за валвулопластику са ниским притиском 
пуцања 

385.000,00 385.000,00 

15 Балон за мерење пречника  преткоморске 
комуникације 

768.000,00 768.000,00 

16 Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом 2.970.000,00 2.970.000,00 

17 Некомплијантни коронарни балон катетери са 
спиралном жицом за резистентне - ригидне лезије 

3.880.000,00 3.880.000,00 

18 Периферни балон катетери за перкутане интервенције 
на периферним артеријским крвним судовима 

189,200.00 180.000,00 

19 Периферни балон катетери за перкутане интервенције 
на подколеним артеријским судовима 

198.000,00 163.500,00 

 
 
 
 
 
 
 



 
11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

Број партије Назив партије 
Највиша 
понуђена 

цена 

Најнижа 
понуђена 

цена 

1 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx) 

(дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 3.0 mm) 

42.735.000,00 38.629.500,00 

2 
Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx), 

(дијаметра 1.5 mm и 1.25 mm) (мерења се односе на 
балон дијаметра 1,5 mm) 

11.247.600,00 
 

11.127.200,00 
 

3 

Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне 
оклузије monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и 

мање) (мерења се односе на балон најмањег 
доступног дијаметра) 

3.095.000,00 3.095.000,00 

4 
Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire 

дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења 
се односе на балон дијаметра 1,5 mm) 

1.857.000,00 1.857.000,00 

5 
НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 
2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 mm) 

29.673.000,00 29.295.000,00 

6 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија са 

могућношћу притиска преко 30 аtm за резистентне – 
ригидне лезије (дијаметра 2,0 mm до 4,5 mm) (мерења 

се односе на балон дијаметра 3,0 mm) 

3.628.900,00 3.628.900,00 

7 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 6.602.750,00 6.602.750,00 

8 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије – 
ретроградни приступ 

2.475.000,00 2.475.000,00 

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

18.760.000,00 18.760.000,00 

11 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију 
тромба 10.420.000,00 8.850.000,00 

12 Коронарни балон катетери обложени леком 11.830.000,00 11.830.000,00 

13 PTA периферни балон обложен леком – paclitaxel, 
ОТW систем 

5.144.000,00 3.380.000,00 

14 Балони за валвулопластику са ниским притиском 
пуцања 

385.000,00 385.000,00 

15 Балон за мерење пречника  преткоморске 
комуникације 

768.000,00 768.000,00 

16 Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом 2.970.000,00 2.970.000,00 

17 Некомплијантни коронарни балон катетери са 
спиралном жицом за резистентне - ригидне лезије 

3.880.000,00 3.880.000,00 

18 Периферни балон катетери за перкутане интервенције 
на периферним артеријским крвним судовима 

189,200.00 180.000,00 

19 Периферни балон катетери за перкутане интервенције 
на подколеним артеријским судовима 

198.000,00 163.500,00 

 

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: 

За партије 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 одлука је донета дана 15.06.2018. 
године, за партије 3, 12 и 13 донета нова одлука дана 22.06.2018. године, док за партију 5 
донета је одлука дана 13.07.2018. године. 

 



 
14. Датум закључења уговора:  

Први квартал 2019. године – од 01.1.2019.-31.3.2019. године. 
        Датум закључења оквирног споразума: 3.7.2018. године за партије 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  27.7.2018. године за партију 5 и 16.10.2018. године за партију 11. 
 
15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични 
број 

AUSTROLINE D.O.O. Толстојева 20а, Београд 102009324 17240323 

INTERFORTAS MEDICAL 
d.o.o. BEOGRAD Девалдових бр. 1, Београд 103465135 17567543 

VICOR d.o.o. Гоце Делчева бр. 42, Београд 100134880 07738412 

MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, 
Београд 109684150 21223425 

VICOR d.o.o. -  допуна 
понуде 

Булевар Маршала Толбухина бр. 42, 
Београд 100134880 07738412 

STARS MEDICAL d.o.o. Кумодрашка бр.253, Београд 108774907 21065056 

NEOMEDICA d.o.o. Балканска бр.2/1, Београд   

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

APTUS D.O.O. Радомира Марковића бр. 43, 
Београд 100205444 17164023 

CIS MEDICAL D.O.O. Милана Ракића бр.127, Београд 108092342 20930411 
BIOTEC MEDICAL d.o.o. Ресавска 2, Београд 108830252 21075973 

Заједничка понуда: MEDICA 
LINEA PHARM d.o.o. и ECO 

TRADE BG d.o.o. 

Бродарска 1б, Београд 
Страхињића Бана бр.3, Ниш 

107304324 
100336710 

20778121 
17121189 

 
16.    Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 

Период важења оквирног споразума за партије 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19  је од 3.7.2018. године до 3.7.2019. године (12 месеци). 

За партију 5 период важења оквирног споразума је 27.7.2018. године до 27.7.2019. 
године (12 месеци). 

За партију 11 период важења оквирног споразума је 16.10.2018. године до 16.10.2019. 
године (12 месеци). 

 
17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
     Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 
 
 
 
59019.37/99 


