
 

08/2 број.  404-1-9/16-55 
18.7.2016. 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. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак 
јавне набавке и закључио оквирне споразуме, док појединачне уговоре о јавној набавци 
закључују здравствене установе 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

     Предмет јавне набавке Балон катетери за 2016. годину за партије за које су закључени 
оквирни споразуми је: 

Партија Предмет набавке Јед.мере Количине 
Процењена 

вредност без ПДВ-
а по партијама 

1 

Балон катетери за 
предилатацију monorail 

дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 
и више mm) (мерења се 

односе на балон дијаметра 
3.0 mm) 

ком 9.200 39.560.000,00 

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 3150 14.175.000,00 

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 550 3.410.000,00 

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 420 2.604.000,00 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон 
катетери за 

ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија 

(дијаметра 2,5 mm до 5 mm) 

ком 7500 32.250.000,00 
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(мерења се односе на балон 

дијаметра 3,0 mm) 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за 
хроничне тоталне оклузије ком 275 5.747.500,00 

7 
Хибридни коаксијални 

хидрофилни микрокатетер 
од волфрама за хроничне 

тоталне оклузије (ЦТО) 

ком 100 6.980.000,00 

8 
Аспирациони катетери – за 

мануелну аспирацију 
тромба 

ком 1300 14.560.000,00 

9 Коронарни балон катетери 
обложени леком 

ком 325 15.275.000,00 

10 
PTA периферни балон 

обложен леком – paclitaxel, 
ОТW систем 

ком 30 2.100.000,00 

12 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације  ком 40 788.000,00 

13 Некомплијантни коронарни 
балон катетери са сечивом ком 70 3.465.000,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33141210 – Балон катетери, за сваку партију 

          Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-9 

7. Уговорена вредност за други квартал 2016. године: 

Партија Предмет набавке Назив добављача 

Уговорена вредност 
без ПДВ-а  у 
периоду од 

01.04.2016. – 
30.06.2016. године 

1 

Балон катетери за предилатацију 
monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и 

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

Заједничка понуда: VICOR d.o.o. 
и BIMED d.o.o  16.898.100,00 

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) 

BIMED d.o.o  4.730.000,00 

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) 

VICOR d.o.o.  1.176.100,00 

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.  1.114.200,00 



 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери 
за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних 

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

дијаметра 3,0 mm) 

Заједничка понуда: VICOR d.o.o. 
и BIMED d.o.o  13.903.500,00 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне 
тоталне оклузије ECO TRADE BG d.o.o.  2.983.750,00 

7 
Хибридни коаксијални хидрофилни 

микрокатетер од волфрама за 
хроничне тоталне оклузије (ЦТО) 

APTUS d.o.o.  5.933.000,00 

8 Аспирациони катетери – за мануелну 
аспирацију тромба STARS MEDICAL d.o.o. 5.325.000,00 

9 Коронарни балон катетери обложени 
леком 

Заједничка понуда: GOSPER 
d.o.o. и BIMED d.o.o  4.700.000,00 

12 Балон за мерење пречника  
преткоморске комуникације  GOSPER d.o.o.  192.200,00 

13 Некомплијантни коронарни балон 
катетери са сечивом VICOR d.o.o.  2.079.000,00 

 
8. Критеријум за доделу уговора:  

 Економски најповољнија понуда за партије 1,2,3,4,5  

 Најнижа понуђена цена за партије 6,7,8,9,12 и 13  

 
9. Број примљених понуда: 15 
      Број понуда по партијама:  
 
Број партија Предмет набавке 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) 3 

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) 

2 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 2 

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

1 

8 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију тромба 5 

9 Коронарни балон катетери обложени леком 2 



 

12 Балон за мерење пречника  преткоморске комуникације  1 

13 Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом 1 

 
 

 
10. Највиша и најнижа понуђена цена 
 

Партија Предмет набавке 
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) 
39.790.000,00 35.650.00,00 

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) 

13.623.750,00 13.545.00,00 

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) 

3.404.500,00 2.378.750,00 

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) 

2.599.800,00 2.599.800,00 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 

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

32.085.000,00 29.062.500,00 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 5.555.000,00 5.293.750,00 

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

6.980.000,00 6.980.000,00 

8 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију 
тромба 14.079.000,00 

 

11.537.500,00 

 

9 Коронарни балон катетери обложени леком 18.606.250,00 15.275.000,00 

12 Балон за мерење пречника  преткоморске 
комуникације  768.000,00 768.000,00 

13 Некомплијантни коронарни балон катетери са 
сечивом 3.465.000,00 3.465.000,00 

 
 
11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  
 

Партија Предмет набавке 
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) 

 

39.357.600,00 

 

35.650.000,00 

2 Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx), 13.623.750,00 13.545.000,00 



 
(дијаметра 1.5 mm и 1.25 mm) (мерења се односе на 

балон дијаметра 1,5 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) 

3.404.500,00 3.404.500,00 

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) 

2.599.800,00 2.599.800,00 

5 

НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за 
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 

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

32.085.000,00 32.085.000,00 

6 МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије 5.555.000,00 5.293.750,00 

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

6.980.000,00 6.980.000,00 

8 Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију 
тромба 14.079.000,00 11.537.500,00 

9 Коронарни балон катетери обложени леком 15.275.000,00 15.275.000,00 

12 Балон за мерење пречника  преткоморске 
комуникације  768.000,00 768.000,00 

13 Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом 3.465.000,00 3.465.000,00 

 

 

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: 18.5.2016. године 

 
 

14. Датум закључења уговора: Други квартал 2016. године – од 1.4.2016.-30.6.2016. године. 
 
 

15. Основни подаци о добављачу: 
 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични 
број 

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

BIMED d.o.o. Сазонова број 3, Београд 100120831 17400649 

ECO TRADE BG d.o.o.  Страхињића Бана бр. 3,  Ниш 100336710 17121189 
APTUS D.O.O. Радомира Марковића бр. 43, Београд 100205444 17164023 

STARS MEDICAL D.O.O. ул. Kумодрашка бр. 253, Београд 108774907 21065056 
GOSPER d.o.o Омладинских бригада бр. 86П, Београд 100047296 17174967 

 
 

16.    Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 
         Период важења оквирног споразума је од 9.6.2016. године до 9.6.2017. године (12 
месеци). 
           



 
 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
     Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 
 
 
 
57016.54/14 


