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: 404-1-15/14-27
28.04.2014. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива
за период од шест месеци,
за партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10 и 11
бр. ЈН 404-1-110/14-31
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије
2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наричиоца: 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 потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива, а сходно члану 17а
Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
("Сл. гласник РС", бр. 029/2013, 049/2013, 51/2013-испр. и 86/13).
Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, је спровео поступак јавне
набавке и закључио оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци
закључивати здравствене установе, на основу оквирног споразума.
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива за период од шест месеци
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

НАЗИВ ДОБАВЉАЧА
СА КОЈИМ
ЈЕ ЗАКЉУЧЕН
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Natrijum hijaluronat koncentracije
1.
1%-1,2%

ml

3.520
OFTAL C D.O.O.

Natrijum hijaluronat koncentracije
2.
1,4%-1,7%

3.

4.

Kombinacija Natrijum hijaluronata
(од 1,4% -4%) u hondroitin
sulfate ( од 3%-5%) ili Natrijum
hijaluronat koncentracije 3%
Hidroksipropilmetil celuloza 2%2,5%

ml

ml

ml

3.040

590

11.910

OFTAL C D.O.O.

OKTAL PHARMA D.O.O.

OFTAL C D.O.O.

5.

Nožić za glavnu inciziju trouglasti
sa laserskim markerom ili od
austenitog čelika 2,75mm

ком

8.235

ком

7.843

PHOENIX PHARMA
D.O.O.

Nožić za paracentezu 15 stepeni
6.

7.

Kontrast plavo, za bojenje
prednje kapsule, koncentracija
tripan plavog 0,1%

9.

Balansirani rastvor za oko od
500ml

10.

Samolepljivi oftamološki drape sa
kolekcionom kesicom 50х60cm, ili
veći

11.

Ekspanzioni ring dijametra 10 mm
ili veći

ml

1.035

ком

9.900

ком

10.649

ком

122

PHOENIX PHARMA
D.O.O.

INOPHARM D.O.O.

PHARMA SWISS D.O.O

GROUP
INTERNATIONAL DOO

OPTIPHARM D.O.O.

Ознака из Општег речника набавке: : 33662100 – медицински производи у офталмологији;
Редни број набавке: 404-1-110/14-31.
6. Број добављача са којима је споразум закључен:
Оквирни споразуми закључени су са седам добављача.
7. Датум закључења и период важења оквирног споразума:
Оквирни споразуми закључени су 22.04.2014. године на период од шест месеци.
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