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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗД Р А В С ТВ ЕН О О СИ ГУ Р А Њ Е
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ
-Директору-

Предмет: Достава Инструкције о закљученом анексу оквирног споразума у поступку јавне набавке
Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-9, за партије 10 и 13

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљ ем тексту: Републички фонд) је, за потребе
здравствених установа из Плана мреже, спровео поступак јавне набавке Лекови за лечење ретких
болести за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-9, на основу којег је, између осталог, дана 13.5.2019.
године, за партије 10 и 13 закључио оквирни споразум бр. 32-1/19 са добављ ачем ,,Adoc“ d.0.0., 0 чему су
здравствене установе биле обавештене инструкцијом број 404-1-9/19-24 од 15.5.2019.године.
Предмет оквирног споразума бр. 32-1/19 од 13.5.2019. године, за партију 10 је лек agalzidaza beta,
заштићеног назива Fabrazyme®, bočica staklena, јединичне цене 403.622,00 динара без ПДВ-а, док је за
партију 13 лек alglukozidaza alfa, заштићеног назива Myozyme®, bočica staklena, јединична цена 62.843,90
динара без ПДВ-а.
Дана 24.5.2019. године у „Службеном гласнику Р С “ број 36/19 објављена је Одлука о изменама и
допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, чији је режим издавања на
рецепт, а која је ступила дана 25.5.2019. године, којом је снижена цена лека који је предмет партије 10,
тако да иста износи 380.111,10 динара без ПДВ-а, док је за лек који је обликован у партију 13 снижена
цена тако да иста износи 56.784,10 динара без ПДВ-а.
Сходно наведеном, Републички фонд и Добављач „Adoc" d.0.0. су дана 29.5.2019. године,
закључили Анекс оквирног споразума бр. 32-1/19, којим се, за испоруке од 25. 5.2019. године, врши
измена јединичне цене лека који је предмет партије 10 тако да, уместо 403.622,00 динара без ПДВ-а,
иста изиоси 380.111,10 динара без ПДВ-а, док се за партију 13 врши измена јединичне цене тако да
у место 62.843,90 динара без ПДВ-а, иста износи 56.784,10 динара без ПДВ-а._________ ________________
Број
партијс

Назив партије

10

agalzidaza beta

13

alglukozidaza aifa

Фармацеутски
облик

prašak za
koncentrat za
rastvor za
infuziju
prašak za
koncentrat za
rastvor za
infuziju

Јачина/
концентрација

Количина

Јединична
цена

Назив
добављача

35 mg

176

380.111,10

Adoc d.0.0.

183

62.843,90

1.916

56.784,10

50 mg

Adoc d.0.0.

Здравствене установе које имају већ закључене уговоре на основу оквирног споразума бр. 321/19 од 13.5.2019. године за партије 10 и 13, су у обавези да одмах након пријема овог обавештења
приступе закључењу анекса уговора са наведеним добављачем, а у складу са одредбама Анекса
оквирног споразума бр. 32-1/19 од 29.5.2019. године.
Сходно наведеном, скениран закључен Анекс оквирног споразума и измењен Прилог 2 оквирног
споразума - Спецификација лекова са ценама, се могу наћи на интернет страници Републичког фонда, у
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делу Јавне набавке 2019/0квирни споразуми 2019/Ј1екови за лечење ретких болести за 2019. годину,
односно на следећој адреси: http://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/in2019/okvirnisporazumi2Q19.
Н апом и њ ем о да је зд равствен а установа у обавези да сам а изради модел А н е к са
уговора у скл ад у са rope наведеним.
За сва даљ а питања и информације, потребно је обраћати се е-маил-ом, искп>учиво на а д р е су
cin.retkebolesti@rfzo.rs.
Потребно је да са садрж ин ом ове Инструкције упознате св е зд р а вств ен е устан ове из Плана
мреже са св о г подручја, које у пружањ у здравствен е заш тите користе леко ве који су пр е д м е т ове
јавне набавке.

С поштовањем,

Д И РЕКТО Р С ЕКТО РА ЗА
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