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 бр. 404-1-67/16-16
10.04.2017. 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 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
5. Врста предмета јавне набавке: добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је Rekombinantni faktor IX:
ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

Фармацеутс
ки облик

Паковање

Јачина лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
јединична
цена

Укупна
процењена
вредност

Rekombinantni
faktor IX

прашак и
растварач за
раствор за
ињекцију

стаклена
бочица

250 i.j. и
500 i.j. и
1000 i.j. и
2000 i.j.

i.j.

200.000

49,42

9.884.000,00

Ознака из Општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи;
Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-67
7. Уговорена вредност за Први квартал 2017. године:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

УГОВОРЕНА
ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а

Rekombinantni faktor IX

YUSAFARM d.o.o.
Београд

11.480.800,00

8. Критеријум за закључење оквирних споразума: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 1 (једна).
9. Највиша и најнижа понуђена цена:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Највиша
понуђена цена

Најнижа
понуђена цена

Rekombinantni faktor IX

45,20

45,20

10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда по партијама:

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Највиша
понуђена цена

Најнижа
понуђена цена

Rekombinantni faktor IX)

45,20

45,20

11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Уговор се неће
извршити преко подизвођача.
12. Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 18.11.2016. године.
13. Датум закључења уговора: Први квартал 2017. године - од 01.01.2017. - закључно са
31.03.2017. године.
14. Основни подаци о добављачима по партијама:
Назив добављача

Седиште добављача

ПИБ

Матични број

Yusafarm d.o.o.

Трешњиног цвета 1/VI, Београд

100832848

07449330

15. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза.
Период важења оквирног споразума: од 22.11.2016. године до 22.11.2017. године.
16. Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорена цена мења се у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се прописују
и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно 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 Правилника, односно
Одлуке. У том случају, ценом из уговора сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке,
која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без
закључивања Анекса.
Уколико се, током трајања уговора, 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.
Уколико током трајања уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је
предмет уговора, ценом из уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће
бити закључен анекс уговора, а након закључења анекса оквирног споразума.

57017.16/58

