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
08/2 број. 404-1-25/14-9
04.04.2014. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)
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
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке: Интерферон бета 1б за период од три месеца:

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Јачина лека у
mсg

Јединица
мере

Количина

Интерферон бета 1б

250

ампула

8.595

Ознака из Општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи;
Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-39
4. Уговорена вредност ЈН:
Предмет
набавке
Интерферон
бета 1б

Јачина
лека

Заштићени
назив предмета
набавке

Јединица
мере

Количина

Јединичн
а цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

BETAFERON

ампула

8.595

5.183,46

44.551.838,70

250 mcg/ml
15 x 1,2 ml

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
6. Број примљених понуда: 1
Благовремено, тј. до дана 28.03.2014. године, до 09,30 часова, Наручиоцу је пристигла
понуда следећег понуђача:
Р.Б.
1.

Назив понуђача
Farmalogist d.o.o.

Адреса
Миријевски булевар бр. 3, Београд

Датум пријема

Сат

28.03.2014.

09,05

7. Највиша и најнижа понуђена цена
У предметном поступку пристигла је само једна понуда и понуђенa ценa из исте налази
се у тачки 4. овог Обавештења.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
У предметном поступку пристигла је само једна прихватљива понуда и понуђенa ценa
из исте налази се у тачки 4. овог Обавештења.

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршти преко подизвођача
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.04.2014. године
11. Датум закључења уговора: 03.04.2014. године
12. Основни подаци о добављачу:
Назив добављача

Седиште добављача

Farmalogist d.o.o.

Миријевски булевар
бр. 3, Београд

ПИБ

Матични
број

100270693

17408933

13. Период важења уговора: Три месеца.

14. Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорена цена може да се промени само у случају да због измене Правилника о Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, дође
до промене цене лека услед које цена из уговора постаје већа од цене из Правилника. У том
случају, цена из уговора изједначиће се са ценом из Правилника.

62014.60/13

