Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09

08 број. 404-1-52/17-18
04.12.2017. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку Лекови са Листе лекова
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
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне
набавке и закључио оквирне споразуме, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати
здравствене установе.
5. Врста предмета јавне набавке: добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке Лекови са Листе лекова, за партије за које је закључен оквирни
споразум је:
Број
партије

Назив партије

Фармацеутски
облик

Јачина/
концентрација лека

Јединица
мере

Процењена
јединична
цена

Количина

1

horiogonadotropin

prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju

5.000 i.j.

ampula

372,00

1.600

2

palivizumab

rastvor za injekciju

50 mg

bočica

61.732,50

750

46.299.375,00

3

melfalan

prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju

50 mg

bočica/
ampula

32.753,00

500

16.376.500,00

5

rituksimab, 1400
mg

rastvor za injekciju

1400 mg/11,7
ml

bočica

178.337,40

70

12.483.618,00

6

tocilizumab, 162
mg

rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu

162 mg/0,9 ml

injekcioni
špric

99.502,70

200

19.900.540,00

УКУПНО

95.655.233,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи
Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-52

Процењена
вредност без
ПДВ-а

595.200,00

7. Број добављача са којима је споразум закључен:
Број
партије

Назив партије

Назив добављача са којим је
закључен оквирни споразум

1

horiogonadotropin

Phoenix Pharma d.o.o.

Број добављача са
којим је споразум
закључен
1

2

palivizumab

Medica Linea Pharm d.o.o.

1

3

melfalan

Uni-Chem d.o.o.

1

5

rituksimab, 1400 mg

Roche d.o.o.

1

6

tocilizumab, 162 mg

Roche d.o.o.

1

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:
Oквирни споразуми закључени су дана 01.12.2017. године на период од 10 (десет) месеци од
дана потписивања.
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