
 

 

08/2 број 404-1-63/14-79 
15.10.2015. године 

 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12 и 14/15) 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 материјала за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина 
(дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину дана, 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., 86/13 и 119/14). 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је у име и за рачун 
здравствених установа, спровео поступак јавне набавке 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:  
 Mатеријал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина 

(дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину дана 
 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

Партија 1 Концентрат дијализни, кисели са или без глукозе литар 2.500.000 

Партија 2 Игле за хемодијализу (14G, 15G, 16G, 17G) комад 1.200.000 

Партија 3 NaCl, раствор за инфузију 0,9%, 9g по литру (0,9%) литар 780.000 

 
Ознака из Општег речника набавке: 33181520 – Потрошни материјал за реналну 
дијализу; 33141324 – Игле за дијализу; 33692800 – Раствори за дијализу 

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 

http://www.rfzo.rs/
mailto:public@rzzo.rs


 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-65 
 

4. Уговорена вредност за трећи квартал 2015. године: 
 

Партија Предмет набавке Назив добављача 
Уговорена вредност 

без ПДВ-а  

1 
Концентрат дијализни, кисели са 
или без глукозе 

Farmalogist d.o.o. 4.158.978,60 

2 
Игле за хемодијализу (14G, 15G, 
16G, 17G) 

Fresenius Medical Care 
Srbija d.o.o. 

336.050.00 

3 
NaCl, раствор за инфузију 0,9%, 
9g по литру (0,9%) 

Ino-pharm d.o.o. 0,00 

 
5. Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена 

 
6. Број примљених понуда  по партијама: 

Партија Предмет набавке 
Број понуда по 

партијама 

1 Концентрат дијализни, кисели са или без глукозе 2 

2 Игле за хемодијализу (14G, 15G, 16G, 17G) 2 

3 NaCl, раствор за инфузију 0,9%, 9g по литру (0,9%) 2 

 
7. Највиша и најнижа понуђена цена 

 

Партија Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

1 
Концентрат дијализни, кисели са или 
без глукозе 

160.000.000,00 140.925.000,00 

2 
Игле за хемодијализу (14G, 15G, 16G, 
17G) 

32.280.000,00 31.020.000,00 

3 
NaCl, раствор за инфузију 0,9%, 9g по 
литру (0,9%) 

86.548.800,00 82.290.000,00 

 
 8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  

 

Партија Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

1 
Концентрат дијализни, кисели са или 
без глукозе 

160.000.000,00 140.925.000,00 

2 
Игле за хемодијализу (14G, 15G, 16G, 
17G) 

32.280.000,00 31.020.000,00 

3 
NaCl, раствор за инфузију 0,9%, 9g по 
литру (0,9%) 

86.548.800,00 82.290.000,00 

 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Јавна набавка се не изводи преко подизвођача. 
 

10. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 26.09.2014. године за 
партије 2 и 3 и 14.10.2014. године за партију 1 



 

 
11. Датум закључења уговора: Трећи квартал 2015. године – од 01.07.2015.-30.09.2015. 

године. 
 

12. Основни подаци о добављачу: 
 

Назив добављача Седиште добављача 
 

ПИБ 
Матични 

број 

Farmalogist d.o.o. Миријевски булевар 3, Београд 100270693 17408933 

Fresenius Medical Care 
Srbija d.o.o. 

Београдски пут бб, Вршац 

Јурија Гагарина 11-11а, Београд 
100911290 08544123 

Ino-pharm d.o.o. Браће Ковач 2, Београд 101743912 17345664 

  
13. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 

Период важења оквирног споразума је до 15.10.2015. године за партије 2 и 3, 
односно до 20.01.2016. године за партију 1. 
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