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Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
____ e-mail: public@rfzo.rs ПИБбр. 101288707 мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-56/18- l\Q
22.02.2019. године
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД
ФИЛИЈАЛА ЗА НИШАВСКИ ОКРУГ
ФИЛИЈАЛА ЗА ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
ФИЛИЈАЛА ЗА ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
- Директору -

ПРЕДМЕТ: Инструкција за закључивање уговора на основу Оквирних споразума за јавну набавку
лекова за лечење мултипле склерозе за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-58

Републички фонд за здравствено осигурање је, у име и за рачун здравствених установа, спровео
јавну набавку лекова за лечење мултипле склерозе за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-58, на основу
које је дана 11.02.2019. године закључио Оквирне споразуме са доле наведеним изабраиим понуђачима:

Број
партије

1
2

Назив лека

Интерферон бета 1а
јачине 44 mcg
Интерферон бета 1а
јачине 30 mcg

3

Интерферон бета 16

4

Глатирамер ацетат
јачине 40 mg за
постојеће пацијенте

Јединица
мере

Количина о
трошку Фонда
за период од
12 месеци

Количина о
трошку
Добављача за
период од 12
месеци

Назив
добављача

Број
оквирног
споразума

кутија

2.925

2.275

Merck d.o.o.

5-1/19

кутија

364

0

кутија

2.904

1.260
Farmalogist d.o.o.

5-2/19

кутија

988

1.612

Напомињемо да је предмет јавне набавке за партију 4 лек глатирамер ацетат јачине 40 mg
за постојеће пацијенте, заштићеног назива Copaxone, док ће оквирни споразум за партију 5 глатирамер ацетат јачине 40 mg за нове пацијенте бити закључен након истека законом
предвиђених рокова за жалбу, о чему ће здравствене установе бити благовремено обавештене.
Скенирани закључени оквирни споразуми, модели уговора, прилози 1 и 2 уговора и расподела по
здравственим установама се могу наћи на интернет страници Републичког фонда за здравствено
осигурање, у делу Јавне набавке 2019/0квирни споразуми 2019/Лекови за лечење мултипле склерозе за
2018. годину, односно на следећој адреси:
http://iavnenabavke.rfzo.rs/index. php/n-2019/virni-sp-r-zu-i-2019 .
Појединачне уговоре за наведене лекове, закључују непосредно здравствене установе са
изабраним добављачима.
За сваког добављача постоји посебан модел уговора, који се може наћи на горе наведеној
интернет страници.

Када здравствена установа преузме модел уговора за одређеног добављача, исти је неопходно
изменити у следећим деловима:
Поље које је потребно изменити
Члан
Број стране
Назив здравствене установе
заглавље
Адреса здравствене установе
заглавље
Име и презиме лица које га заступа
заглавље
Матични број
заглавље
1
ПИБ
заглавље
Број рачуна
заглавље
заглавље
Датум закључења уговора
Број уговора
заглавље
Вредност уговора са ПДВ-ом,
3.9
заокружена на 2 децимале
2
4.2
Место испоруке
Број примерака уговора (укупно и за
3
10.1
сваку уговорну страну)
Прилог 1 модела уговора је табела у коју се уноси количина лекова о трошку Фонда за које се
закључује уговор и број пацијената који се лече о трошку Добављача, а на основу табеле која садржи
расподелу предметних лекова no здравственим установама која је, такође, објављена на горе наведеној
интернет страници. Табела је форматирана да сама израчуна количину лекова о трошку Добављача, као
и вредност уговора са ПДВ-ом, тако да је у уговор (члан 3. став 9), потребно само унети укупну вредност
са ПДВ-ом (вредност са две децимале).
Поред Прилога 1, налази се и Прилог 2 модела уговора (у другом sheet-u) - Образац КВИ који ће
здравствене установе користити приликом кварталног извештавања Управе за јавне набавке, у складу са
чланом 132. Закона о јавним набавкама ("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 за здравствено осигурање 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.
Напомињемо да су оквирни споразуми закључени дана 11.02.2019. године, за период од 12
месеци, и важе до 11.02.2020. године.
Здравствене установе могу приступити закључењу уговора са добављачима, након пријема ове
Инструкције.
У случају потребе за закључивањем уговора за додатне количине, здравствене установе се
обраћају Републичком фонду за здравствено осигурање за сагласност путем електронске поште, на
адресу cin.clista@rfzo.rs.
Посебно напомињемо да здравствене установе не треба да достављају 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 лекова за које су закључени оквирни споразуми, 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.
За сва даља питања и информације, потребно је обраћати се електронским путем, искључиво на
адресу cin.clista@rfzo.rs.
С поштовањем,
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