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
Сектор за јавне набавке
08/2 број 404-1-53/16-28
13.10.2017. године
На основу члана 116. став 2. 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
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
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне
набавке и закључио оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују
здравствене установе из плана мреже здравствених установа.
5. Врста предмета јавне набавке: добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, за партије за које
је закључен оквирни споразум је:

Број
партије

Назив
партије

1

fludarabin

6

doksorubicin

7

cisplatin

Фармацеутски
облик
prašak za rastvor
za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/ infuziju
prašak/koncentrat
za rastvor za
injekciju/infuziju
rastvor za infuziju/
koncentrat za
rastvor za infuziju

Јачина лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност

50 mg

bočica

541

3.616,85

1.956.715,85

50 mg

bočica

21.729

1.053,13

22.883.461,77

50 mg

bočica

41.592

881,00

36.642.552,00

УКУПНО

Назив и ознака из општег речника набавке:
33600000– фармацеутски производи
Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-56
7. Уговорена вредност за трећи квартал 2017. године:

1

61.482.729,62

Партија

Предмет
набавке (ИНН)

1

fludarabin 50 mg

6

doksorubicin 50
mg

7

cisplatin 50 mg

Фармацеутски
облик

Назив добављача

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

Уговорена вредност
без ПДВ-а у периоду
од 01.07.2017. године
до 30.09.2017. године

Farmalogist d.o.o.

325.516,50

Farmalogist d.o.o.

1.672.477,20

Farmalogist d.o.o.

3.629.720,00

УКУПНО:

5.627.713,70

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
9. Број примљених понуда:
Укупан број поднетих понуда: 3 (три)
Број понуда по партијама за партије за које је закључен оквирни споразум:
Партија

Предмет набавке

Број понуда по
партији

1

fludarabin 50 mg

3

6

doksorubicin 50 mg

3

7

cisplatin 50 mg

3

10. Највиша и најнижа понуђена цена:
Партија

Предмет
набавке
(ИНН)

Фармацеутски облик

НАЈВИША
ПОНУЂЕНА ЦЕНА

НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

1

fludarabin 50 mg

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

3.879,20

3.616,85

6

doksorubicin 50
mg

prašak/koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju

1.131,00

1.053,13

7

cisplatin 50 mg

rastvor za infuziju/ koncentrat
za rastvor za infuziju

923,20

881,00

11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Партија

Предмет
набавке
(ИНН)

Фармацеутски облик

НАЈВИША
ПОНУЂЕНА ЦЕНА

НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

1

fludarabin 50 mg

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

3.665,83

3.616,85

6

doksorubicin 50
mg

prašak/koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju

1.131,00

1.053,13

7

cisplatin 50 mg

rastvor za infuziju/ koncentrat
za rastvor za infuziju

923,20

881,00

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

2

Уговор се неће извршити преко подизвођача.
13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:
04.10.2016. године
14. Датум закључења уговора: Трећи квартал 2017. године - од 01.07.2017. године до
30.09.2017. године
15. Основни подаци о добављачу:
Назив добављача

Седиште добављача

ПИБ

Матични број

Farmalogist d.o.o.

ул. Миријевски булевар 3

100270693

17408933

16. Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза.
Период важења оквирног споразума за партије 1, 6 и 7 је од 17.10.2016. до 17.10.2017.
године.
17. Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорена цена мења се у случају да због измене Одлуке о највишим ценама лекова за
употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека
услед које цена из уговора постаје виша од цене из Одлуке. У том случају, ценом из уговора
сматраће се цена из Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу Одлуке.
Уколико се, током трајањауговора, цена за лек који је предмет уговора увећа на Листи
лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о Листи лекова који
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Добављач има
право на увећање цене из уговора и то за проценат који представља разлику између процента
увећања цене лека и 5 процената.
Повећање цене лека, рачуна се само у односу на цену истог у последње важећем
Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.
Уколико током трајања уговора, Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека
који је предмет уговора, ценом ће се сматрати цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити
закључен анекс уговора, а након закључења анекса оквирног споразума.

57017.61/90

3

