Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-53/16-11
17.10.2016. године
На основу члана 109. став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА
-за партије 2, 3, 4 и 5 1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
6. Врста предмета јавне набавке: добра
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за партије 2, 3, 4 и 5
је:
Број
партије

Назив
партије

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
јединична
цена

2

fluorouracil,
250 mg

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

250 mg

bočica

83.390

142,20

3

fluorouracil,
500 mg

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

500 mg

bočica

62.540

183,00

11.444.820,00

4

vinblastin

prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju

10 mg

bočica

2.370

1.123,60

2.662.932,00

5

doksorubicin

prašak/koncentrat
za rastvor za
injekciju/infuziju

10 mg

bočica

17.396

224,90

3.912.360,40

УКУПНО

Процењена
вредност

11.858.058,00

29.878.170,40

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за сваку
партију.
Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-56.
8. Процењена вредност јавне набавке за партије 2, 3, 4 и 5: Дата је у тачки 7. овог
Обавештења.

9. Број примљених понуда за партије 2, 3, 4 и 5 и подаци о понуђачима:
Број партије

Назив партије

Број понуда

Назив понуђача
„Vega“ d.o.o.

2

fluorouracil, 250 mg

3

„Farmalogist“ d.o.o.
„Phoenix Pharma“ d.o.o.
„Vega“ d.o.o.

3

fluorouracil, 500 mg

3

„Farmalogist“ d.o.o.
„Phoenix Pharma“ d.o.o.

4

vinblastin

0

5

doksorubicin

2

„Vega“ d.o.o.
„Phoenix Pharma“ d.o.o.

10. Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке за партије 2, 3 и 5 је обустављен, јер понуђене цене лекова за
наведене партије прелазе цене тих лекова у Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања и исте прелазе процењене вредности за наведене
партије.
Поступак јавне набавке за партију 4 је обустављен, јер за исту није пристигла ниједна понуда.
Сходно наведеном, директор Републичког фонда је дана 04.10.2016. године, применом члана
109. Закона, донео Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке за партије 2, 3, 4 и 5.
11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке за партијe 2, 3, 4 и 5 биће покренут када буду испуњени законом
прописани услови.

57016.82/133

2

