
 

08/2 број: 404-1-137/13-29 
28.01.2014. године 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ПЕЈСМЕЈКЕРА, ИМПЛАНТАБИЛНИХ ДЕФИБРИЛАТОРА И ДРУГОГ 

СПЕЦИФИЧНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2014. ГОДИНУ БР 404-1-11/14-14 
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије 
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs 
4. Врста наручиоца: Здравство  
5. Врста поступка: Отворени поступак 
6. Продужење рока за подношење: Понуда 
7. Врста предмета: добра 
8. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:  

             Предмет јавне набавке пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог 
специфичног материјала за 2014. годину, обликује се у следеће партије: 

     Назив и ознака из општег речника набавки: 33600000 – фармацеутски производи. 
 

Предмет јавне набавке: 

Партија Предмет набавке Јед.мере Количина 

1. 
Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom adaptacijom (VVIR)  + 1 

Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava 
ili "J"-krivina 

ком. 1.189 

2. 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) + 2  Elektrode bipolarne, 

konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina 

Ставка 1 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) + 2  

Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili 
"J"-krivina 

ком. 1.022 

Ставка 2 Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) ком. 
 

114 

3. 
»Single pass« pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (VDDR) + 1 

Elektroda »single pass« 
ком. 87 

4. 
Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) + 2  Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne 
fiksacije, prava ili "J"-krivina  + 1 Elektroda za koronarni sinus unipolarna ili bipolarna (različitih 

oblika vrha) 

Ставка 1 
Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) + 2  Elektrode bipolarne, konekcije 

IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina  + 1 Elektroda za 
koronarni sinus unipolarna ili bipolarna (različitih oblika vrha) 

ком. 197 

Ставка 2 Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) ком.  
70 

5. 

Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom funkcijom (CRT-D) 
+ 1 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, 
prava ili "J"-krivina + 1 Elektroda za koronarni sinus unipolarna ili 

bipolarna (različitih oblika vrha)  + 1 HV elekt 

ком. 60 

6. 
Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) + 1 HV elektroda aktivne ili 

pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' 
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Ставка 1 
Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) + 1 HV 
elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' 

ком. 285 

Ставка 2 Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) ком. 61 

7. 

Dvokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-DR) + 1  
Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava 

ili "J"-krivina + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single 
coil'' ili ''dual coil'' 

ком. 92 

8. Dijagnostički implantabilni »loop rekorder« 
ком. 

35 

9. Elektroda za koronarni sinus unipolarna 
ком. 

92 

10. Epikardijalna elektroda (unipolarna ili bipolarna) 
ком. 

43 

11. 
Uvodnik (set) za standardne pejsmejker elektrode i/ili HV elektrode 

(veličina 6,7,8 i ≥9 Fr) 

ком. 
2.005 

12. 
Uvodnik za koronarni sinus sa »preformiranim vrhom« uz žicu-vodič 

za ovaj uvodnik 

ком. 
340 

13. 
Uvodnik za koronarni sinus sa »deflektabilnim vrhom« uz žicu-vodič 

za ovaj uvodnik 

ком. 
63 

14. Subselektorni kateter za koronarni sinus ком. 22 

15. Balon kateter za venogram koronarnog sinusa 
ком. 

251 

16. Žica, vodič, »over the wire« za elektrodu za koronarni sinus 
ком. 

522 

17. Adapter “Y” konekcije 
ком. 

13 

18. Adapter za  konekcijju sa 5 mm na IS-1 ком. 15 

19. Set za ekstrakciju elektroda ком. 18 

20. 

Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom adaptacijom (VVIR) sa 
zaštitom od magnetne rezonance + 1 Elektroda bipolarna, konekcije 
IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštitom od 

magnetne rezonance 

ком. 

2 

21. 

Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) sa 
zaštitom od magnetne rezonance + 2  Elektrode bipolarne, konekcije 
IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštitom od 

magnetne rezonance 

ком. 

3 

22. 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) sa 

posebnim terapijom za vazovagalne sinkope + 2  Elektrode bipolarne, 
konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina 

ком. 

2 

23. 
Jednokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (SSIR) za 

decu telesne mase ispod 10kg 

ком. 
12 

24. 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) za 

decu telesne mase ispod 30 kg 

ком. 
14 

25. 
Elektroda konekcije IS-1 pasivne fiksacije, unipolarna, promera od 1.2 

mm (za decu) 

ком. 
18 



26. 
Elektroda konekcije IS-1 aktivne fiksacije, bipolarna sa 

poliuretanskim omotačem (za decu) 

ком. 
14 

 
9. Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.12.2013. године 
 
10. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 28. 01.2014. године 
 
11. Разлог за продужење рока:  
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12), уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 
 12. Време и место подношења понуда:  
Понуду доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. Јована 

Мариновића бр. 2, Београд - канцеларија бр. 13. Благовременим се сматрају понуде које 
Наручиоцу стигну најкасније до 04.02.2014. године до 10,30 часова, без обзира на начин како 
су послате. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадан дан, 
благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,30 часова првог наредног радног 
дана. 

 
 13. Време и место отварања понуда:  
Наручилац  ће извршити јавно отварање понуда дана 04.02.2014. године са почетком у  

11,00 часова, сала 1.  
 

              14. Лица за контакт: Јована Филиповић и Милена Петојевић 

 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

 путем факса на број: 011/2053-884 

 путем е маил-а: cjn.pejsmejker@rfzo.rs 

 
 
 
С поштовањем, 
 

KОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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