
 

08/2 брoj: 404-1-23/19-44   
19.11.2019. године 
 

На основу члана 109. ст. 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 JAВНЕ НАБАВКЕ ГРАФТОВА И 
ЕНДОВАСКУЛАРНИХ ГРАФТОВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ 

МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ,  
број ЈН 404-1-110/19-25 

- за партијe 9 и 27 - 
 

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 

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 графтова и ендоваскуларних графтова са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, за партијe 9 и 27 je: 

Број 
партије 

Назив партије 
Јединица 

мере 
Количина 

Процењена 
јединична цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

9 Графт за хемодијализу комад 50 26.000,00 1.300.000,00 

27 
Балоном експандирајући 

покривени стент за лечење 
коарктације аорте 

комад 4 419.000,00 1.676.000,00 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 2.976.000,00 

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

Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-25 

8. Процењена вредност јавне набавке за партије 9 и 27: Дата је у тачки 7. овог Обавештења. 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима за партије 9 и 27:  

Број 
партије 

Назив партије 
Број 

понуда 
Назив понуђача Адреса понуђача 

9 Графт за хемодијализу 1 Biostent d.o.o. 
Чеде Мендеровића 4, 

Београд 

27 
Балоном експандирајући 

покривени стент за лечење 
коарктације аорте 

1 Celtis pharm d.o.o. 
Далматинска 115/27, 

Београд 

10. Разлог за обуставу поступка:  

 Поступак предметне јавне набавке за партије 9 и 27 је обустављен, будући да нису испуњени 
услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, из разлога што су за обе партије 
достављене понуде које су оцењене као неприхватљиве. 
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 Сходно наведеном,  в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање је применом 
члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донео 
Одлуку о обустави поступка 404-1-23/19-34 од 6.11.2019. године за партије 9 и 27. 
 
11. Када ће поступак бити поново спроведен:  

 Поступак јавне набавке за обустављене партије, биће покренут када буду испуњени законом 
прописани услови. 

  

59019.119/142 


