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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ 

СВИМ ФИЛИЈАЛАМА 
-Директору-

Предмет: Достава Инструкције у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке Лек за 
лечење ретких болести - everolimus 5 mg, редни број јавне набавке 404-4-110/18-23

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за потребе 
здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку Лек за лечење ретких болести - 
everolimus 5 mg, редни број јавне набавке 404-4-110/18-23, на основу које је дана 22.06.2018. године 
закључио оквирни споразум добављачем Phoenix Pharma d.o.o.

Здравствене установе могу одмах, након пријема ове Инструкције, приступити закључењу уговора 
са доле наведеним добављачем:

Предмет
набавке

Фармацеу- 
тски облик ачина

лека

Јединица Назив понуђача
Понуђена
јединична
цена

Укупна 
понуђена 
вредност без 
пдв-а

everolimus 5 
mg, za lečenje 
tuberozne 
skleroze i 
SEGA tumora

tableta 5 mg tableta „Phoenix Pharma" 
d.o.o. 8.871.94 6.387.796.80

Скенирани закл^учен оквирни споразум, за Лек за лечење ретких болести - everolimus 5 mg, 
модел уговора и прилог 1 и 2 уговора - спецификација лека са ценом могу се наћи на интернет страници 
Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Централизоване јавне набавке 2018/0квирни споразуми/ Лек 
за лечење ретких болести - everolimus 5 mg, односно на следећој интернет адреси 
http://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/n2018/okvirnispora2umi2018.

Појединачне уговоре за предметно добро, закључују непосредно здравствене установе са 
изабраним добављачем према табели расподеле која се налази у прилогу ове Инструкције.

Прилог 1 модела уговора је табела у коју се уноси количина лека а за коју се закључује уговор. 
Табела је форматирана да сама израчуна вредност уговора са ПДВ-ом, тако да је у уговор (члан 3. став 
5), потребно унети укупну вредност са ПДВ-ом (вредност са две децимале). Сваки модел уговора садржи, 
поред Прилога 1, и Прилог 2 -  Образац КВИ који ће здравствена установа користити приликом 
кварталног извештавања Управе за јавне набавке у складу са чланом 132. Закока о јавним мабавкама 
("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Наиме, приликом попуњавања Прилога 1 уговора, у Прилогу 2 -  Образац КВИ се аутоматски 
приказују сви неопходни подаци за евидентирање појединачних уговора о јавној набавци, а које је 
потребно да Републички фонд достави здравственој установи, како би иста била у могућности да сачини 
квартални извештај за Управу за јавне набавке.

Након израде уговора и попуњавања Прилога 1 уговора, потребно је да здравствена установа 
одштампа и Прилог 2 уговора који ће приложити уз исти, а у циљу лакшег извештавања Управе за јавне 
набавке.
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Напомињемо да је оквирни споразум, у предметном поступкз закључен дана 22.06.2018. године, 
на период од 12 (дванаест) месеци, односно до 22.06.2019. године.

Посебно напомињемо да здравствена установа не треба да доставља примерке закључених 
уговора у папирној форми Сектору за јавне набавке Републичког фонда. Скенирани уговори се 
достављају матичној Филијали Републичког фонда. Филијала чува скениране уговоре у електронском 
облику за своју евиденцију, и исте не прослеђује Дирекцији Републичког фонда.

Праћење потрошње и испоруке лека за које је закључен оквирни споразум, све здравствене 
установе ће вршити кроз апликацију за праћење централизованих јавних набавки https://cin.zus.rfzo.rs/. у 
складу са инструкцијом и корисничким упутством бр. 404-1067/16 од 14.11.2016. године.

Уколико здравствене установе имају потребе за додатним количинама лека, односно лека 
за које није извршена расподела по леку или количини, обраћају се директно Комисији РФЗО за 
лечење урођених болести метаболизма електронским путем на адресу retkebolesti@rfzo. rs.

За остала питања и информације, потребно је обраћати се на адресу cin.retkebolesti(g)rfzo. rs.

Потребно је да филијала са садржином ове Инструкције упозна здравствене установе са 
своје територије које у пружању здравствене заштите користе наведене лекове.

С поштовањем,
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА

60018.44/115
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