
 

08/2 број.  404-1-45/18-23 
1.11.2018. 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 УГОВОРУ 

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ MАТЕРИЈАЛA ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ У КУЋНИМ 
УСЛОВИМА 

ред. бр. ЈН 404-1-110/18-46 
 

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, закључио оквирни споразум и уговор о јавној набавци. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Предмет јавне набавке Mатеријалa за перитонеумску дијализу у кућним за партије за које је 

закључен уговор је: 

Па
рт

иј
а 

Назив  партије Ставке Број 
пацијената 

Количина за 
24 месеца 
(730 дана) 

Процењена 
јединична 

цена 
Процењена 
вредност  

1 

Материјал за 
континуирану 
амбулаторну 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвођача 
Fresenius 

Глукозни 
раствор 2 l 

141 

397.120 797,12 316.552.294,40 

Глукозни 
раствор 2,5 l 27.010 860,75 23.248.857,50 

Продужетак 
катетера 564 2.750,00 1.551.000,00 

Заштитна 
капица за 

продужетак 
катетера - 

дезифенкциона 
капица 

424.130 60,00 25.447.800,00 

Укупно за партију 1 366.799.951,90 

2 

Материјал за 
континуирану 
амбулаторну 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором за 
програм 

произвођача 
Baxter 

Глукозни 
раствор 2 l 

166 

481.070 857,50 412.517.525,00 

Глукозни 
раствор 2,5 l 

10.220 982,30 10.039.106,00 

664 2.750,00 1.826.000,00 Продужетак 
катетера 
Заштитна 
капица за 

продужетак 
катетера - 

дезифенкциона 
капица 

491.290 60,00 29.477.400,00 

Укупно за партију 2 453.860.031,00 
3 Материјал за 

континуирану 
Глукозни 

раствор 2 l 114 252.580 857,50 216.587.350,00 
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амбулаторну 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 
раствором, 

ikodekstrinom i 
aminokiselinama 

Глукозни 
раствор 2,5 l 16.060 982,30 15.775.738,00 

Продужетак 
катетера 456 2.750,00 1.254.000,00 

Заштитна 
капица за 

продужетак 
катетера - 

дезифенкциона 
капица 

351.860 60,00 21.111.600,00 

Раствор са 
ikodextrinom 83.220 2.407,50 200.352.150,00 

Aminokiseline 4.758 1.603,20 7.628.025,60 

Укупно за партију 3 462.708.863,60 

4 

Материјал за 
аутоматску 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвиђача 
Fresenius 

Глукозни 
раствор 2 l 

13 

3.650 797,12 2.909.488,00 

Глукозни 
раствор 5 l 24.820 1.721,50 42.727.630,00 

Продужетак 
катетера 52 2.750,00 143.000,00 

Заштитна 
капица за 

продужетак 
катетера - 

дезифенкциона 
капица 

14.600 60,00 876.000,00 

Сет за 
припадајући 
APD cikler 

10.950 1.272,00 13.928.400,00 

Укупно за партију 4 60.584.518,00 

5 

Материјал за 
аутоматску 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвиђача 
Baxter 

Глукозни 
раствор 2 l 

19 

4.380 857,50 3.755.850,00 

Глукозни 
раствор 5 l 30.660 1.368,10 41.945.946,00 

Продужетак 
катетера 84 2.750,00 231.000,00 

Заштитна 
капица за 

продужетак 
катетера - 

дезифенкциона 
капица 

19.710 60,00 1.182.600,00 

Сет за 
припадајући 
APD cikler 

15.330 1.325,00 20.312.250,00 

Укупно за партију 5 67.427.646,00 

6 

Материјал за 
аутоматску 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 
раствором, 

ikodekstrinom i 
aminokiselinama 

Глукозни 
раствор 5 l 

22 

32.120 1.368,10 43.943.372,00 

Продужетак 
катетера 88 2.750,00 242.000,00 

Заштитна 
капица за 

продужетак 
катетера - 

дезифенкциона 
капица 

32.120 60,00 1.927.200,00 

Раствор са 
ikodextrinom 16.060 2.407,50 38.664.450,00 

Aminokiseline 487 1.603,20 780.758,40 
Сет за 

припадајући 
APD cikler 

16.060 1.325,00 21.279.500,00 



 
Укупно за партију 6 106.837.280,40 

7 

Перитонеумски катетер за програм произвођача 
Fresenius  70 

 7.000,00 490.000,00 Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетераза програм произвођача 

Fresenius  

8 

Перитонеумски катетер за програм произвођача 
Baxter 

70 7.000,00 490.000,00 Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера за програм 

произвођача Baxter 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 1.519.198.290,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33000000 – Mедицинска опрема, 
фармацеутски производи и производи за личну негу, за све партије. 

             Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-46 

 
7. Уговорена вредност: 

Партија Назив партије Назив изабраног понуђача 
Уговорена 
вредност 

 без ПДВ-а   
 

1 
Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором - за програм 
произвођача Fresenius 

Fresenius Medical Care Srbija 
d.o.o. 366,744,981.00 

 

2 
Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором за програм 
произвођача Baxter 

Phoenix Pharma d.o.o. 424.550.020,00 

 

3 Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором, ikodekstrinom 
i aminokiselinama 

Phoenix Pharma d.o.o. 425.303.080,00 

 

4 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором - за програм произвиђача 
Fresenius 

Fresenius Medical Care Srbija 
d.o.o. 60,584,028.00 

 

5 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором - за програм произвиђача 
Baxter 

Phoenix Pharma d.o.o. 62.803.680,00 

 

 

6 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором, ikodekstrinom i 
aminokiselinama 

Phoenix Pharma d.o.o. 98.471.720,00 

 

7 
Перитонеумски катетер за програм 
произвођача Fresenius и Адаптер 
између продужетка катетера и 
перитонеумског катетераза програм 

Fresenius Medical Care Srbija 
d.o.o. 490,000.00 



 
произвођача Fresenius 

 

8 

Перитонеумски катетер за програм 
произвођача Baxter и Адаптер између 
продужетка катетера и 
перитонеумског катетера за програм 
произвођача Baxter 

Phoenix Pharma d.o.o. 490.000,00 

УКПНО: 
 

1.439.437.509.00 
 

 
 
8. Критеријум за доделу уговора:  

 Најнижа понуђена цена  

 
9. Број примљених понуда:  

 
Укупан број поднетих понуда: 2 

       Број понуда по партијама:  
 

Број 
партије Назив  партије Број понуда 

1 Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за програм произвођача Fresenius 1 

2 Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором за програм произвођача Baxter 1 

3 Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором, ikodekstrinom i aminokiselinama 1 

4 Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором 
- за програм произвиђача Fresenius 1 

5 Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором 
- за програм произвиђача Baxter 1 

6 Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 
ikodekstrinom i aminokiselinama 1 

7 Перитонеумски катетер за програм произвођача Fresenius и  1 



 
Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетераза 

програм произвођача Fresenius 

8 
Перитонеумски катетер за програм произвођача Baxter и 

Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера за 
програм произвођача Baxter 

1 

 
 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 
 

Број партије Назив партије 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена 
цена 

 

1 

Материјал за континуирану амбулаторну 
перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за 
програм произвођача Fresenius 

366,744,981.00 366,744,981.00 

 

2 

Материјал за континуирану амбулаторну 
перитонеумску дијализу са глукозним раствором за 
програм произвођача Baxter 

424.550.020,00 424.550.020,00 

 

3 

Материјал за континуирану амбулаторну 
перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 
ikodekstrinom i aminokiselinama 

425.303.080,00 425.303.080,00 

 

4 

Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за програм произвиђача 
Fresenius 

60,584,028.00 60,584,028.00 

 

5 

Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за програм произвиђача 
Baxter 

62.803.680,00 62.803.680,00 

 

6 
Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором, ikodekstrinom i aminokiselinama 98.471.720,00 98.471.720,00 

 

7 

Перитонеумски катетер за програм произвођача 
Fresenius и Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетераза програм произвођача 
Fresenius 

490,000.00 490,000.00 

 

8 

Перитонеумски катетер за програм произвођача 
Baxter и Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера за програм произвођача 
Baxter 

490.000,00 490.000,00 

 
 
11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
 

Партија Назив партије 
Највиша 
понуђена 

цена 

Најнижа 
понуђена 

цена 

 

1 

Материјал за континуирану амбулаторну 
перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за 
програм произвођача Fresenius 

366,744,981.00 366,744,981.00 

 

2 

Материјал за континуирану амбулаторну 
перитонеумску дијализу са глукозним раствором за 
програм произвођача Baxter 

424.550.020,00 424.550.020,00 

 

3 

Материјал за континуирану амбулаторну 
перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 
ikodekstrinom i aminokiselinama 

425.303.080,00 425.303.080,00 



 
 

4 

Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за програм произвиђача 
Fresenius 

60,584,028.00 60,584,028.00 

 

5 
Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за програм произвиђача Baxter 62.803.680,00 62.803.680,00 

 

 

6 

Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором, ikodekstrinom i aminokiselinama 98.471.720,00 98.471.720,00 

 

7 

Перитонеумски катетер за програм произвођача 
Fresenius и Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетераза програм произвођача 
Fresenius 

490,000.00 490,000.00 

 

8 

Перитонеумски катетер за програм произвођача Baxter 
и Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера за програм произвођача 
Baxter 

490.000,00 490.000,00 

 

12.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
      Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача. 

 
13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 17.10.2018. године 

 
 

14. Датум закључења уговора: 26.10.2018.године 
 
 

15. Основни подаци о добављачу: 
 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични 
број 

Fresenius Medical Care 
Srbija d.o.o. Јурија Гагарина 11-11а, Београд 100911290 08544123 

Phoenix Pharma d.o.o. Боре Станковића 2, Београд 100000266 07517807 
 

 
16.    Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 
         Период важења оквирног споразума је од 26.10.2018. године до 26.10.2020. године (24 
месеца).       

 
17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
      Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 
 
60018.80/97 


