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Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка -
 - на основу оквирног споразума / система динамичке набавке

ЈАВНИ НАРУЧИЛАЦ
Ово обавештење односи се на:

Закључење уговора о јавној набавци

Закључење оквирног споразума

Закључење уговора на основу оквирног споразума / система динамичне набавке

Окончање система динамичне набавке

Обуставу или поништење поступка

Одељак I: Јавни наручилац
I.1) Назив и адресе (молимо наведите све јавне наручиоце одговорне за поступак)

Назив: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
109170290

Адреса: ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА БР.205

Место: ЧАЧАК НСТЈ ознака: RS214 Поштански број 32000 Држава: Srbija

Особа за контакт: Љиљана Никетић Телефон: +381 32373197

Електронска пошта: tender.ob.ca@gmail.com Факс: +381 32373197

Интернет страница(-е):
Главна страница: www.obcacak.co.rs
Страница профила наручиоца:

I.2) Централизована или заједничка јавна набавка

Набавку заједнички спроводи више наручилаца
У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чланица Европске уније – навести примењив национални пропис о 
јавним набавкама:
Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке

I.4) Врста јавног наручиоца

Министарство или други државни органи, укључујући 
њихове подручне или локалне јединице Покрајинска или локална агенција/канцеларија

Јавна агенција/канцеларија Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у 
општем интересу

Органи аутономне покрајине или органи јединице 
локалне самоуправе Друга врста:
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I.5) Основна делатност

Опште јавне услуге Стамбене и комуналне делатности

Одбрана Социјална заштита

Јавни ред и мир Рекреација, култура и религија

Заштита животне средине Просвета

Привреда и финансије Друга делатност:

Здравство
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Одељак II: Предмет
II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику 
и лечење ( деветомесечне потребе)

Референтни број: 34/2022

II.1.2) Главна CPV ознака: 33140000 - Медицински потрошни материјал Додатна CPV ознака: 

II.1.3) Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

II.1.4) Кратак опис:
Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лечење за потребе Опште болнице Чачак 

(деветомесечне потребе)

II.1.6) Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија  да  не

II.1.7) Укупна вредност набавке (без ПДВ-а)

Вредност: 14.382.160,00  Валута: RSD

(Молимо унесите коначну укупну вредност јавне набавке. Податке о појединим уговорима унесите у Одељак В.)
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за њихово укупно трајање)
(за системе динамичне набавке – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави поступка 

или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о 

додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

II.2) Опис

II.2.1) Назив: КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ ЗА ПТЦА Партија број: 1

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ ЗА ПТЦА 
0.012 до 0.014 од дурастела, језгро од једног и два метала 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 
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II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Гаиа ПТЦА гуиде wире Партија број: 2

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Гаиа ПТЦА гуиде wире

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ 0.014 Партија број: 3

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ 0.014, израђена од 4 композитна језгра за употребу у тортуозним анатомијама и субтоталним 

оклузијама
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ са Дуо-цоре језгром Партија број: 4

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ са Дуо-цоре језгром од нитинола и челика, дијаметра 0.014 " дужине 180 цм са могућношћу 

екстензије од 150 цм, за  ПТЦА - ФЛОППY,  мек врх (хидрофилно дистално) никл титанијум са ПТФЕ  омотачем 0,6 гр , 1 гр и 3,6 гр 
ФЛОППY

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Коронарна жица водич 0,010/0.014'' ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА Партија број: 5
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Коронарна жица водич 0,010/0.014'' ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА СА ТАПЕР ВРХОМ ОД ПЛАТИНЕ ИЗРАЂЕНА ИЗ ЈЕДНОГ ДЕЛА 

БЕЗ ПРЕЛАЗА, пресвучена полимер облогом преко језгра 40цм, хидрофилна са коничним врхом 0.10''', за третман комплексних 
лезија и субтоталних оклузија, дужине 190цм, врх 1,7гр , 3,5гр 4.5гр, видљивост врха 16цм, пре-схапе 15цм

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КОРОНАРНА ЖИЧАНА ВОДИЧ ЕКСТЕНЗИЈА 165 цм Партија број: 6

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КОРОНАРНА ЖИЧАНА ВОДИЧ ЕКСТЕНЗИЈА 165 цм

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Коронарна жица водич  0.014'' ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА Партија број: 7

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Коронарна жица водич  0.014'' ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА СА ВРХОМ ОД ПЛАТИНЕ ИЗРАЂЕНА ИЗ ЈЕДНОГ ДЕЛА БЕЗ ПРЕЛАЗА, 

пресвучена полимер облогом преко језгра, за веома тортуозне крвне судове и лезије са високим степеном стенозе, одличним 
одзивом врха и подршком, дижине 180цм, врх 0.6 ,0,8  1,0 гр, видљивост врха  16-20цм

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ВОДИЧ ЖИЦЕ ЗА ИНВАЗИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ Партија број: 8

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак
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II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ВОДИЧ ЖИЦЕ ЗА ИНВАЗИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ ОД 
0.032" -0.035" дужине од 150цм-300цм 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ГУИДЕ WИРЕ - ВОДИЧ ЖИЦЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Партија број: 9

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ГУИДЕ WИРЕ - ВОДИЧ ЖИЦЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 0.035 -210 цм за радијални приступ и феморални 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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II.2.1) Назив: ВОДИЧ КАТЕТЕРИ ЗА ПТЦА моносојни Партија број: 10

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ВОДИЧ КАТЕТЕРИ ЗА ПТЦА моносојни од 6 до 8 Ф конфигурације: ЕБУ 3.0,3.25, 3.75, 4. ЈР 3.5-6, ЈЛ 3- 4.5, АЛ 0.75 -3, АР, СХ , 

МП 1-2, ЛЦБ,  РЦБ, ЕЛГАМАЛ, ИМ, 3ДРЦ, ЦХАМП, Мулти аортиц цурве (МАЦ)

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КАТЕТЕРИ ЗА ИНВАЗИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ КОРОНАРНИХ АРТЕРИЈА 
ОД ПОЛИУРЕТАНА или ПЕБАX-а

Партија број: 11

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КАТЕТЕРИ ЗА ИНВАЗИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ КОРОНАРНИХ АРТЕРИЈА ОД ПОЛИУРЕТАНА или ПЕБАX-а

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ДИЈАГНОСТИЧКИ КОРОНАРНИ КАТЕТЕРИ ЗА КОРОНАРНЕ АРТЕРИЈЕ Партија број: 12

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ДИЈАГНОСТИЧКИ КОРОНАРНИ КАТЕТЕРИ ЗА КОРОНАРНЕ АРТЕРИЈЕ 5,6Ф радијални приступ универзални, доубле браидед 

месх челичном технологијом - Тигер тип - дијагностчни катетер за радијални приступ, универзални (за обе коронарне артерије) са 
доубле браидед месх челичном технологијом, дужине 100цм, атрауматског врха, кривине тип И и ИИ са и без бочних отвора 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Водич катетери за радијални приступ 5,6 И 7Ф Партија број: 13

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / СИСТЕМА ДИНАМИЧКЕ НАБАВКЕ 11

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Водич катетери за радијални приступ 5,6 И 7Ф дужине 100цм са унутрашњим слојем од ПТФЕ  ИКАРИ тип - Водич катетери 

за ПТЦА, радијани приступ, промера 5,6 и 7Фр, дужине 100цм са унутрашњим слојем од ПТФЕ и зонском технологијом са  5-6 зона 
различите чврстине дисталног краја, кривине ИЛ (3.0; 3.5; 4.0; 4.5;) и ИЛ (1.0; 1.5; 2.0)

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Помоћни додатни  материјал за коронарографију и ПТЦА Партија број: 14

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Помоћни додатни  материјал за коронарографију и ПТЦА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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II.2.1) Назив: УВОДНИЦИ и ПРОБОЈНИК  (ДИЛАТАТОР ) у сету, РАЗЛИЧИТИХ 
ДИМЕНЗИЈА ОД 4 - 9 Ф , водич 0,035 

Партија број: 15

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
УВОДНИЦИ и ПРОБОЈНИК  (ДИЛАТАТОР ) у сету, РАЗЛИЧИТИХ ДИМЕНЗИЈА ОД 4 - 9 Ф , водич 0,035 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ПОМОЋНИ ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПТЦА И ПТА И ИНВ. 
ДИЈАГНОСТИКУ 

Партија број: 16

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ПОМОЋНИ ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПТЦА И ПТА И ИНВ. ДИЈАГНОСТИКУ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци
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II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ПУНКЦИОНЕ ИГЛЕ  18 Г Партија број: 17

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ПУНКЦИОНЕ ИГЛЕ  18 Г 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: СЕТ ЗА ПЕРИКАРДНУ ПУНКЦИЈУ Партија број: 18

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
СЕТ ЗА ПЕРИКАРДНУ ПУНКЦИЈУ 
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: УНИВЕРЗАЛНИ СЕТ ЗА АНГИОГРАФИЈУ СА ДРЕЈПОМ  Партија број: 19

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
УНИВЕРЗАЛНИ СЕТ ЗА АНГИОГРАФИЈУ СА ДРЕЈПОМ  СА ДВА ОТВОРА ЗА РАДИЈАЛНИ И ДВА ОТВОРА ЗА ФЕМОРАЛНУ 

АРТЕРИЈУ 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Наставци - пластична црева  за повезивање трансђусера и ињектора 
од 900пси и 1200 пси (по захтеву наруциоца) 

Партија број: 20
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Наставци - пластична црева  за повезивање трансђусера и ињектора од 900пси и 1200 пси (по захтеву наруциоца) 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Мониторинг сетови за инвазивно мерење артеријског притиска Партија број: 21

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Мониторинг сетови за инвазивно мерење артеријског притиска

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: Екстензиони катетер Партија број: 22

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
Екстензиони катетер 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: УНИВЕРЗАЛНИ СЕТ ЗА АНГИОГРАФИЈУ СА ДРЕЈПОМ  СА ДВА ОТВОРА 
ЗА РАДИЈАЛНИ И ДВА ОТВОРА ЗА ФЕМОРАЛНУ АРТЕРИЈУ 

Партија број: 23

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
УНИВЕРЗАЛНИ СЕТ ЗА АНГИОГРАФИЈУ СА ДРЕЈПОМ  СА ДВА ОТВОРА ЗА РАДИЈАЛНИ И ДВА ОТВОРА ЗА ФЕМОРАЛНУ 

АРТЕРИЈУ СА СВИМ ПОТРЕБНИМ АЦЕСОРИЈАМА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: РАДИЈАЛНИ  СЕТ ЗА ПТЦА Партија број: 24

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
РАДИЈАЛНИ  СЕТ ЗА ПТЦА 

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ИЊЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА АНГИО ПРОЦЕДУРЕ  ПРОИЗВОЂАЧА БАYЕР 
МЕДИЦАЛ ЦАРЕ, САД

Партија број: 25
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
33140000 - Медицински потрошни материјал

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке је ф-цо  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ИЊЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА АНГИО ПРОЦЕДУРЕ  ПРОИЗВОЂАЧА БАYЕР МЕДИЦАЛ ЦАРЕ, САД, Медрад аванта флуид 

манагемент ињецтион сyстем, АВА 500 табл

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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Одељак IV: Поступак
IV.1) Опис

IV.1.1) Врста поступка
Отворени поступак
Рестриктивни поступак
Конкурентни поступак са преговарањем
Конкурентни дијалог
Партнерство за иновације
Додела уговора без објављивања јавног позива у случајевима наведенима у наставку (молимо попунити Прилог Д1)

Коришћење краћег рока из разлога оправдане хитности (само у случају отвореног поступка, рестриктивног поступка, или 
конкурентног поступка са преговарањем)

Образложење:

IV.1.3) Подаци о оквирном споразуму или систему динамичне набавке
Набавка укључује успостављање оквирног споразума
Успостављен је систем динамичне набавке

IV.1.6) Подаци о електронској лицитацији
Била је спроведена електронска лицитација

IV.2) Административни подаци

IV.2.1) Претходно објављени огласи у вези са овим поступком
Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0038545
(једно од следећег: Јавни позив, Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива, Обавештење за 

добровољну претходну транспарентност)

IV.2.8) Подаци о окончању система динамичне набавке
Обавештење укључује окончање система динамичне набавке које је објављено у горе поменутом јавном позиву
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Одељак V: Додела уговора
Уговор бр.:   Партија бр.: 1  Назив: КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ ЗА ПТЦА 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ХЕРМЕС-ПХАРМА доо Београд- Порески идентификациони број (ПИБ): 
109961127

Адреса: УЗУН МИРКОВА, 5

Место: Београд (Стари Град) НСТЈ ознака: RS Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: tenderi@hermespharma.rs Телефон: +381 11 2185 565

Интернет страница: www.hermespharma.rs Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 1.575.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 787.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 4  Назив: КОРОНАРНИ ЖИЧАНИ ВОДИЧ са Дуо-цоре језгром 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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Назив: МЕДИЦА ЛИНЕА ПХАРМ ДОО Порески идентификациони број (ПИБ): 
107304324

Адреса: СТРАХИЊИЋА БАНА 10, ДВОРИШНА ЗГРАДА

Место: Београд (Стари град) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@medicalineapharm.rs Телефон: +381 113110265

Интернет страница: www.medicalineapharm.rs Факс: +381 113122254

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 350.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 140.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 9  Назив: ГУИДЕ WИРЕ - ВОДИЧ ЖИЦЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: АПТУС ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100205444

Адреса: Милорада Мишковића 2

Место: Београд (Вождовац) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11042 Држава: Србија

Електронска пошта: office@aptus.rs Телефон: +381 7943741

Интернет страница: www.aptus.rs Факс: +381 7943742

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 825.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 412.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 10  Назив: ВОДИЧ КАТЕТЕРИ ЗА ПТЦА моносојни 

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: Медтрониц Србија д.о.о. Порески идентификациони број (ПИБ): 
109684150

Адреса: БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, 64а

Место: Београд (Нови Београд) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11070 Држава: Србија

Електронска пошта: rs.officeserbia@medtronic.com Телефон: +381 0112095900

Интернет страница: www.medtronic.com Факс: +381 0112095985

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 1.127.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 490.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 11  Назив: КАТЕТЕРИ ЗА ИНВАЗИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ 
КОРОНАРНИХ АРТЕРИЈА ОД ПОЛИУРЕТАНА или ПЕБАX-а

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ВИЦОР ДОО Порески идентификациони број (ПИБ): 
100134880

Адреса: Булевар маршала Толбухина, 42

Место: Београд (Нови Београд) НСТЈ ознака: RS Поштански број: 11070 Држава: Србија

Електронска пошта: office@vicor.rs Телефон: +381 113016492

Интернет страница: www.vicor.rs Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 446.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 178.400,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 12  Назив: ДИЈАГНОСТИЧКИ КОРОНАРНИ КАТЕТЕРИ ЗА 
КОРОНАРНЕ АРТЕРИЈЕ 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МЕДИЦА ЛИНЕА ПХАРМ ДОО Порески идентификациони број (ПИБ): 
107304324

Адреса: СТРАХИЊИЋА БАНА 10, ДВОРИШНА ЗГРАДА

Место: Београд (Стари град) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@medicalineapharm.rs Телефон: +381 113110265

Интернет страница: www.medicalineapharm.rs Факс: +381 113122254

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 159.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 79.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 14  Назив: Помоћни додатни  материјал за коронарографију и 
ПТЦА

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МЕДИЦА ЛИНЕА ПХАРМ ДОО Порески идентификациони број (ПИБ): 
107304324

Адреса: СТРАХИЊИЋА БАНА 10, ДВОРИШНА ЗГРАДА

Место: Београд (Стари град) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@medicalineapharm.rs Телефон: +381 113110265

Интернет страница: www.medicalineapharm.rs Факс: +381 113122254

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 1.065.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 355.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 15  Назив: УВОДНИЦИ и ПРОБОЈНИК  (ДИЛАТАТОР ) у сету, 
РАЗЛИЧИТИХ ДИМЕНЗИЈА ОД 4 - 9 Ф , водич 0,035 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: АПТУС ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100205444

Адреса: Милорада Мишковића 2

Место: Београд (Вождовац) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11042 Држава: Србија

Електронска пошта: office@aptus.rs Телефон: +381 7943741

Интернет страница: www.aptus.rs Факс: +381 7943742

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 223.460,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 92.500,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 16  Назив: ПОМОЋНИ ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПТЦА И ПТА И 
ИНВ. ДИЈАГНОСТИКУ 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: АПТУС ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100205444

Адреса: Милорада Мишковића 2

Место: Београд (Вождовац) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11042 Држава: Србија

Електронска пошта: office@aptus.rs Телефон: +381 7943741

Интернет страница: www.aptus.rs Факс: +381 7943742

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 2.212.250,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 860.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 17  Назив: ПУНКЦИОНЕ ИГЛЕ  18 Г 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: АУСТРО-ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
102009324

Адреса: ТОЛСТОЈЕВА, 20 А

Место: Београд (Савски Венац) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: office@austroline.co.rs Телефон: +381 112662514

Интернет страница: www.austroline.co.rs Факс: +381 112660195

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 100.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 17.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 20  Назив: Наставци - пластична црева  за повезивање 
трансђусера и ињектора од 900пси и 1200 пси (по захтеву 
наруциоца) 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: АПТУС ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100205444

Адреса: Милорада Мишковића 2

Место: Београд (Вождовац) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11042 Држава: Србија

Електронска пошта: office@aptus.rs Телефон: +381 7943741

Интернет страница: www.aptus.rs Факс: +381 7943742

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 375.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 85.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 24  Назив: РАДИЈАЛНИ  СЕТ ЗА ПТЦА 

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: АПТУС ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100205444

Адреса: Милорада Мишковића 2

Место: Београд (Вождовац) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11042 Држава: Србија

Електронска пошта: office@aptus.rs Телефон: +381 7943741

Интернет страница: www.aptus.rs Факс: +381 7943742

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 4.095.000,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 1.050.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 25  Назив: ИЊЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА АНГИО ПРОЦЕДУРЕ  
ПРОИЗВОЂАЧА БАYЕР МЕДИЦАЛ ЦАРЕ, САД

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: САНОМЕД ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
106247947

Адреса: ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА, 69

Место: Београд (Звездара) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11050 Држава: Србија

Електронска пошта: office@sanomed.rs Телефон: +381 4080083

Интернет страница: www.sanomed.rs Факс: +381 4080456

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 802.200,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 802.200,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)
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Одељак VI: Допунски подаци
VI.3) Додатни подаци:

VI.4) Заштита права

VI.4.1) Тело надлежно за заштиту права

Назив: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26

Место: Београд Поштански број: 11 000 Држава: РС

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs Телефон: +381 112060905

Интернет страница: http://kjn.rs Факс: +381 112060918

VI.4.3) Поступак заштите права
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а 

најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак 
јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте 
поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања.   Захтев 
за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од 
десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима 
када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН.  Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, 
подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом 
захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву. 

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева 
знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева.  Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду 
евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН.  Наручилац 
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.  Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца 
до окончања поступка заштите права.  Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.   

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља 
овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно 
седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз 
навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.   

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе. 
Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН 

и да се односи на предметни захтев за заштиту права.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 

Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.
Такса износи 120.000 динара.

VI.4.4) Служба од које се могу добити информације о заштити права 

Назив:

Адреса:

Место: Поштански број:  Држава: Србија

Електронска пошта: Телефон:

Интернет страница: Факс:

VI.5) Датум слања овог огласа: 25.01.2023

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.


