Репу&лкчки фонд

Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs________ ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-1/18-18
03.04. 2018.године
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује

ОБАВЕШ ТЕЊ Е О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВН Е НАБАВКЕ ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ SEBELIPASE ALFA I ELOSULFASE
ALFA
Бр. JH 404-1-110/18-1

-за партију 2-

1. Називи наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд.
3. Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Врста поступка ја в н е набавке: отворени поступак
6. Врста предмета ја в н е набавке: добра
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из опш тег речника набавке:
Предмет јавне набавке Лекови за лечење ретких болести sebelipase alfa и elosulfase alfa, за
партију 2 је:

Број
партије

Назив
партије

Фармацеут
ски облик

2

elosulfase alfa

koncentrat
za rastvor za
infuziju

Јачина
лека

5mg/5ml

Јединица
мере

Количина

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност по
партијама без
ПДВ-а

бочица

1.859

93.063,20

173.004.488,80

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 - фармацеутски производи.
Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-1
8. Процењена вр е д н о ст ја в н е набавке за партију 2: Дата је у тачки 7 овог обавештења.
9. Број прим љ ених понуда за партију 2 и подаци о понуђачим а:
Број партије

Назив партије

Број понуда

Назив понуђача

2

elosulfase alfa

1

INO-PHARM D .0.0

10. Разлог за об уста ву поступка:

Поступак јавне набавке за партију 2 је обустављен, јер је пристигла једна неприхватљива
понуда. Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда је дана 22.03.2018. године, применом
члана 109. Закона, донео Одпуку о обустави поступка предметне јавне набавке за партију 2
11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке за партију 2 биће спроведен у априлу месецу текуће године.
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