
 

08/2 Број: 404-1-56/15-30 
03.12.2015. године 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Материјала за перитонеумску дијализу  
у кућним условима  

 
број ЈН: 404-1-110/15-64 

 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање је закључио оквирни споразум и уговор о јавној 
набавци. 

5. Врста предмета јавне набавке: Добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне 
набавке је Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима - број ЈН: 404-1-110/15-64. Назив и 
шифра из ОРН-а је 33000000 – Mедицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну 
негу. 

 
6. Уговорена вредност: 624.578.864,20 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Редни 
број 

Назив 
понуђача 

Предмет набавке 

Број 
пацијената/
осигураних 

лица 

Цена по 
пацијенту 
по дану 
терапије 

Цена по 
пацијенту за 

један дан 
терапије за 
период од 
335 дана 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 

период од 335 
дана 

1. 

Fresenius 
Medical 

Care 
d.o.o. 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 

дијализу са глукозним 
раствором - за програм 
произвођача Fresenius 

161 3.691,08 1.236.511,80 199.078.399,80 

2. 
Phoenix 
Pharma 
d.o.o. 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 

дијализу са глукозним 
раствором - за програм 

произвођача Baxter 

159 3.480,00 1.165.800,00 185.362.200,00 
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3. 
Phoenix 
Pharma 
d.o.o. 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 

дијализу са глукозним 
раствором, ајкодекстрином и 

аминокиселинама 

120 4.865,00 1.629.775,00 195.573.000,00 

4. 

Fresenius 
Medical 

Care 
d.o.o. 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за 

програм произвођача 
Fresenius 

8 4.800,08 1.608.026,80 12.864.214,40                                   

5. 
Phoenix 
Pharma 
d.o.o. 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за 

програм произвођача Baxter 

10 4.450,00 1.490.750,00 14.907.500,00 

6. 
Phoenix 
Pharma 
d.o.o. 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са 

глукозним раствором, 
ајкодекстрином и 
аминокиселинама 

9 5.570,00 1.865.950,00 16.793.550,00 

 

7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

8. Број примљених понуда: 2 

Број понуда по партијама: 

Број партије Назив партије Број понуда 

1 
Материјал за континуирану амбулаторну 

перитонеумску дијализу са глукозним раствором - 
за програм произвођача Fresenius 

1 

2 
Материјал за континуирану амбулаторну 

перитонеумску дијализу са глукозним раствором - 
за програм произвођача Baxter 

1 

3 
Материјал за континуирану амбулаторну 

перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 
ајкодекстрином и аминокиселинама 

1 

4 
Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором - за програм произвођача 

Fresenius 
1 

5 
Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором - за програм произвођача 

Baxter 
1 

6 
Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу 

са глукозним раствором, ајкодекстрином и 
аминокиселинама 

1 
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9.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 

дијализу са глукозним раствором - 
за програм произвођача Fresenius 

199.078.399,80 199.078.399,80 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 

дијализу са глукозним раствором - 
за програм произвођача Baxter 

185.362.200,00 185.362.200,00 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 

дијализу са глукозним раствором, 
ајкодекстрином и 
аминокиселинама 

195.573.000,00 195.573.000,00 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са 

глукозним раствором - за програм 
произвођача Fresenius 

12.864.214,40                                   12.864.214,40                                   

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са 

глукозним раствором - за програм 
произвођача Baxter 

14.907.500,00 14.907.500,00 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са 

глукозним раствором, 
ајкодекстрином и 
аминокиселинама 

16.793.550,00 16.793.550,00 

 

10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 

дијализу са глукозним раствором - 
за програм произвођача Fresenius 

199.078.399,80 199.078.399,80 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 

дијализу са глукозним раствором - 
за програм произвођача Baxter 

185.362.200,00 185.362.200,00 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску 

дијализу са глукозним раствором, 
ајкодекстрином и 
аминокиселинама 

195.573.000,00 195.573.000,00 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са 

глукозним раствором - за програм 
произвођача Fresenius 

12.864.214,40                                   12.864.214,40                                   

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са 

глукозним раствором - за програм 
произвођача Baxter 

14.907.500,00 14.907.500,00 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са 

глукозним раствором, 
16.793.550,00 16.793.550,00 
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ајкодекстрином и 
аминокиселинама 

 
11. Уговор се неће извршти преко подизвођача.  

12.  Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 23.10.2015. године. 

13. Датум закључења уговора: 01.12.2015. године. 

14. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ 
Матични 

број 

Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. 
 Београдски пут бб , Вршац (Јурија 

Гагарина 11-11а, Београд) 
100911290 08544123 

Phoenix Pharma d.o.o. Боре Станковића бр. 2, Београд 100000266 07517807 

 

16. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза 

 

 

 

57015.132/11 


