Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број. 404-1-130/13-60
14.04.2014. године
На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
2. Врста Наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Републички фонд за здравствено осигурање има обавезу да за потребе здравствених
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак
јавне набавке одређених лекова на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које
се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. и
86/13).
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је у име и за рачун
здравствених установа, спровео поступак јавне набавке лекова са листе лекова за 2014. годину
–Лекови за лечење хемофилије и закључио оквирне споразуме на основу којих здравствене
установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Лекови са Листе лекова за 2014. годину: лекови за лечење хемофилије
ПАРТИ
ЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

Количина

Ознака из
Општег речника
набавке

prašak i rastvarač
za
rastvor
za
injekciju/infuziju

250 i.j. i
500 i.j. i
1000 i.j.

IJ

9.900.000

33600000 –
фармацеутски
производи

prašak i rastvarač
za
rastvor
za
injekciju

250 i.j.
500 i.j.

IJ

550.000

33600000 –
фармацеутски
производи

1

koagulacioni
VIII, humani

faktor

2

rekombinantni
VIII

faktor

3

antiinhibitorski
kompleks faktora VIII

prašak i rastvarač
za
rastvor
za
infuziju

500 i.j./20 ml

ampula

420

33600000 –
фармацеутски
производи

4

koagulacioni
IX,humani

faktor

injekcija/prašak i
rastvarač
za
rastvor
za
injekciju/infuziju

500 IJ i/ili 600 IJ

IJ

1.100.000

33600000 –
фармацеутски
производи

5.

faktor
VIII,
Willebrand-ov
(vWF:Rcof)

von
faktor

prašak i rastvarač
za
rastvor
za
injekciju/infuziju

450 i.j. i/ili 500 i.j.
i
900 i.j i/ili 1000
i.j.

IJ

350.000

33600000 –
фармацеутски
производи

6

koagulacioni
VIIa,eptakog
(aktivirani)

faktor
alfa

prašak i rastvarač
za
rastvor
za
injekciju

1 mg

bocica

3.000

33600000 –
фармацеутски
производи

Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-13
4. Уговорена вредност за први квартал 2014. године:

Партија

Предмет набавке

Уговорена
вредност без ПДВа

1

koagulacioni faktor VIII, humani

480.709.500,00

2

rekombinantni faktor VIII

14.934.000,00

3

antiinhibitorski kompleks
faktora VIII

15.455.720,00

4

koagulacioni faktor IX,humani

43.128.200,00

5

faktor VIII, von Willebrand-ov
faktor (vWF:Rcof)

21.841.300,00

6

koagulacioni faktor
VIIa,eptakog alfa (aktivirani)

196.064.730,00

Оквирни споразум

Назив добављача

бр. 11-1/14 од 07.02.2014.
годину
бр. 11-1/14 од 07.02.2014.
годину
бр. 11-1/14 од 07.02.2014.
годину

Farmix d.o.o.

бр. 11-2/14 од 07.02.2014.
годину
бр. 11-4/14 од 18.02.2014.
годину
бр. 11-3/14 од 07.02.2014.
годину

Farmix d.o.o.
Farmix d.o.o.
Makler d.o.o.
Beohem 3 d.o.o.
Phoenix pharma d.o.o

5. Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена
6. Број примљених понуда по партијама:
Партија

Предмет набавке

Број понуда по
партијама

Понуђач

1

koagulacioni faktor VIII, humani

1

Farmix d.o.o.

2

rekombinantni faktor VIII

1

Farmix d.o.o.

3

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

1

Farmix d.o.o.

4

koagulacioni faktor IX,humani

1

Makler d.o.o.

5

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)

2

6

koagulacioni faktor VIIa,eptakog alfa
(aktivirani)

1

Beohem 3 d.o.o.
Pharmaswiss d.o.o.
Phoenix pharma d.o.o

7. Највиша и најнижа понуђена цена:
Партија

Предмет набавке

Највиша понуђена
цена

Најнижа понуђена
цена

1

koagulacioni faktor VIII, humani

495.990.000,00

495.990.000,00

2

rekombinantni faktor VIII

21.615.000,00

21.615.000,00

3

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

19.092.360,00

19.092.360,00

4

koagulacioni faktor IX,humani

49.060.000,00

49.060.000,00

5

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)

24.115.000,00

24.209.500,00

6

koagulacioni faktor VIIa,eptakog alfa
(aktivirani)

208.579.500,00

208.579.500,00

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена
Најнижа понуђена
Партија
Предмет набавке
цена
цена
1

koagulacioni faktor VIII, humani

495.990.000,00

495.990.000,00

2

rekombinantni faktor VIII

21.615.000,00

21.615.000,00

3

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

19.092.360,00

19.092.360,00

4

koagulacioni faktor IX,humani

49.060.000,00

49.060.000,00

5

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)

24.115.000,00

24.209.500,00

6

koagulacioni faktor VIIa,eptakog alfa
(aktivirani)

208.579.500,00

208.579.500,00

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се не извршава преко подизвођача
10. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 03.02.2014. године
11. Датум закључења уговора: Први квартал 2014. године – од 07.02.2014 (18.02.2014
године) - 31.03.2014. године
12. Основни подаци о добављачу:
Назив добављача

Седиште добављача

ПИБ

Матични
број

Farmix d.o.o.,

ул. Koче Капетана 36, Београд

100009265

07784848

Makler d.o.o.,

ул. Београдска 39, Београд

100157468

07721510

Phoenix pharma d.o.o.

ул. Боре Станковића бр. 2, Београд

100000266

07517807

Beohem 3 d.o.o.,

ул. Трстењакова 9, Београд

101288330

17177516

13. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза.
Период важења оквирног споразума бр. 11-1/14, бр. 11-2/14 и 11-3/14 је годину дана од
дана потписивања, одн. до 07.02.2015. године, док је период важење оквирног споразума бр.
11-4/14 до 18.02.2015. године
14. Околности које представљају основ за измену уговора:
Цена из споразума може да се промени у случају да због измене Правилника о Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, дође
до промене цене лека услед које цена из споразума постаје већа од цене из Правилника. У том
случају, цена из споразума изједначиће се са ценом из Правилника.
Уговорена цена мења се само из разлога наведених у оквирном споразуму и под условом
да је претходно измењена цена из оквирног споразума.

62014.62/18

