
 
 

  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 

08/2 бр. 404-1-54/18-35 
11.10.2019. 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 

ЗА III КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ 

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 за лечење ретких болести, број ЈН 404-1-110/18-55, за партије 
за које је закључен оквирни споразум, је: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

1 
mercaptamin, za lečenje 

cistinoze oka 
rastvor za kapi za 

oči 
 3,8 mg/ml kutija 77 136.899,64 10.541.272,28 

2 
riociguat 1 mg, za lečenje 

plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1 mg tableta 168 3.300,71 554.519,28 

3 
riociguat 1,5 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1,5 mg tableta 168 3.300,71 554.519,28 

4 
riociguat 2 mg, za lečenje 

plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 2 mg tableta 756 3.300,71 2.495.336,76 

5 
riociguat 2,5 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 2,5 mg tableta 3066 3.300,71 10.119.976,86 

13 
humani C1 inhibitor (sa 

glicinom), za lečenje 
hereditarnog angioedema 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju/infuziju  
500 IU bočica 16 61.299,36 980.789,76 

15 ikatibant 
rastvor za 
injekciju 

 30 mg/3 
ml 

injekcioni 
špric 

54 186.809,10 10.087.691,40 

16 
conestat alfa, za lečenje 

hereditarnog angioedema 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 
2100 U bočica 78 86.437,00 6.742.086,00 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-А 42.076.191,62 
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 Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи 

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-55 

7. Уговорена вредност за трећи квартал 2019. године: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина лека 

Јединица 
мере 

Назив 
добављача 

Уговорена вредност 
без ПДВ-а у периоду 

од 1.7.2019.-
30.9.2019.године 

1 
mercaptamin, za lečenje 

cistinoze oka 
rastvor za kapi za 

oči 
 3,8 mg/ml kutija Ino-pharm d.o.o. 0,00 

2 
riociguat 1 mg, za lečenje 

plućne arterijske hipertenzije 
film tableta 1 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 

                                
831.778,92 din.  

 

3 
riociguat 1,5 mg, za lečenje 
plućne arterijske hipertenzije 

film tableta 1,5 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 
                                

831.778,92 din.  
 

4 
riociguat 2 mg, za lečenje 

plućne arterijske hipertenzije 
film tableta 2 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 

                                
831.629,82 din.  

 

5 
riociguat 2,5 mg, za lečenje 
plućne arterijske hipertenzije 

film tableta 2,5 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 
                             

9.704.087,40 din.  
 

13 
humani C1 inhibitor (sa 

glicinom), za lečenje 
hereditarnog angioedema 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju/infuziju  
500 IU bočica 

PharmaSwiss 
d.o.o. 

6.865.500,00 

15 ikatibant 
rastvor za 
injekciju 

 30 mg/3 ml 
injekcioni 

špric 
Ino-pharm d.o.o. 0,00 

16 
conestat alfa, za lečenje 

hereditarnog angioedema 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 
2100 U bočica Ino-pharm d.o.o. 0,00 

УКУПНО без ПДВ-а: 
                          

19.064.775,06 din.  
 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9. Број примљених понуда: 3 (три) 

Број понуда по партијама, за партије за које је закључен оквирни споразум: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина лека 

Јединица 
мере 

Број понуда 
по партији 

1 
mercaptamin, za lečenje 

cistinoze oka 
rastvor za kapi za 

oči 
 3,8 mg/ml kutija 1 

2 
riociguat 1 mg, za lečenje 

plućne arterijske hipertenzije 
film tableta 1 mg tableta 1 

3 
riociguat 1,5 mg, za lečenje 
plućne arterijske hipertenzije 

film tableta 1,5 mg tableta 1 

4 
riociguat 2 mg, za lečenje 

plućne arterijske hipertenzije 
film tableta 2 mg tableta 2 

5 
riociguat 2,5 mg, za lečenje 
plućne arterijske hipertenzije 

film tableta 2,5 mg tableta 2 

13 
humani C1 inhibitor (sa 

glicinom), za lečenje 
hereditarnog angioedema 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju/infuziju  
500 IU bočica 1 

15 ikatibant 
rastvor za 
injekciju 

 30 mg/3 ml 
injekcioni 

špric 
1 

16 
conestat alfa, za lečenje 

hereditarnog angioedema 

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju 
2100 U bočica 1 
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10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Назив 

добављача 

Најнижа 
понуђена 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Највиша 
понуђена 
једнична 
цена без 

ПДВ-а 

1 
mercaptamin, za 

lečenje cistinoze oka 
rastvor za kapi 

za oči 
 3,8 mg/ml kutija Ino-pharm d.o.o. 136.899,64   136.899,64   

2 
riociguat 1 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 3.300,71   3.300,71   

3 
riociguat 1,5 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1,5 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 3.300,71   3.300,71   

4 
riociguat 2 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 2 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 3.300,71   4.392,00   

5 
riociguat 2,5 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 2,5 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 3.300,71   3.921,00   

13 

humani C1 inhibitor (sa 
glicinom), za lečenje 

hereditarnog 
angioedema 

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 

injekciju/infuziju  

500 IU bočica 
PharmaSwiss 

d.o.o. 
68.655,00   68.655,00   

15 ikatibant 
rastvor za 
injekciju 

 30 mg/3 ml 
injekcioni 

špric 
Ino-pharm d.o.o. 186.809,10   186.809,10   

16 
conestat alfa, za lečenje 

hereditarnog 
angioedema 

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 
injekciju 

2100 U bočica Ino-pharm d.o.o. 86.437,00   86.437,00   

11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Назив 

добављача 

Најнижа 
понуђена 
јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Највиша 
понуђена 
једнична 
цена без 

ПДВ-а 

1 
mercaptamin, za 

lečenje cistinoze oka 
rastvor za kapi 

za oči 
 3,8 mg/ml kutija Ino-pharm d.o.o. 136.899,64   136.899,64   

2 
riociguat 1 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 3.300,71   3.300,71   

3 
riociguat 1,5 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 1,5 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 3.300,71   3.300,71   

4 
riociguat 2 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 2 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 3.300,71   4.392,00   

5 
riociguat 2,5 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije 

film tableta 2,5 mg tableta Ino-pharm d.o.o. 3.300,71   3.921,00   

13 

humani C1 inhibitor (sa 
glicinom), za lečenje 

hereditarnog 
angioedema 

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 

injekciju/infuziju  

500 IU bočica 
PharmaSwiss 

d.o.o. 
68.655,00   68.655,00   

15 ikatibant 
rastvor za 
injekciju 

 30 mg/3 ml 
injekcioni 

špric 
Ino-pharm d.o.o. 186.809,10   186.809,10   

16 
conestat alfa, za lečenje 

hereditarnog 
angioedema 

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 
injekciju 

2100 U bočica Ino-pharm d.o.o. 86.437,00   86.437,00   

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: 18.12.2018. године. 

14.   Датум закључења уговора: Трећи  квартал 2019. године – од 01.07.2019. до 30.09.2019. 
године. 
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 Датум закључења оквирних споразума: 27.12.2018. године и дана 22.02.2019. године Анекс 
оквирног споразума за све партије осим за партију 13. 

15.   Основни подаци о добављачима: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ 
Матични 

број 

INO-pharm d.o.o. 
Ул. Mилошев Кладенац бр. 9в, 

Београд 
101743912 17345664 

PharmaSwiss d.o.o. Ул. Батајнички друм бр. 5а, Београд 100057656  17338480 

16.  Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

Период важења оквирног споразума: од 27.12.2018. године до 27.12.2019. године (12 месеци). 

17.  Околности које представљају основ за измену уговора:  

 Уговорена цена мења се у случају да због измене Одлуке о највишим ценама лекова за 
употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед 
које цена из уговора постаје виша од цене из Одлуке. У том случају, ценом из уговора сматраће се 
цена из Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу Одлуке, без закључивања 
Анекса. 

 Уколико током трајања уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека 
који је предмет уговора, ценом из уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће 
бити закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

  

 

     Израдила:        _____________________ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА  

             Николета Нинковић ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
   
Контролисала: _____________________ Марија Атанасијевић 
 Катарина Думнић  
   

Оверила:          _____________________  

          Лела Јелисавчић  
   

Оверила:          _____________________  
          Љиљана Марковић  

   

 

 

 
59019.94/131 

 

 

 
 
 
 

 


