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Сектор за јавне набавке
08/2 број. 404-1-52/14-18
15.10.2014. године
На основу члана 116. став 2. 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
Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе
поступак јавне набавке одређених лекова на основу Уредбе о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13,
49/13, 51/13-испр. и 86/13).
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.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке Лекови са Листе лекова за 2014. годину: лекови kapecitabin и
imatinib, обликован је у 2 партијe:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

1

kapecitabin

2

imatinib

ЈАЧИНА ЛЕКА

ЈЕД. МЕРЕ

500 mg

tableta

КОЛИЧИНА
348.000

100 mg
mg

26.892.000

400 mg
Ознака из Општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи;
Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-67
4. Уговорена вредност за трећи квартал 2014. године:
Уговорена вредност
без ПДВ-а

Партија

Предмет набавке

Назив добављача

1

kapecitabin

Roche d.o.o.

26.289.759,60

2

imatinib

Farmalogist d.o.o

32.242.989,60

5. Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда по партијама:

Партија

Предмет набавке

1
2

kapecitabin
imatinib

Број понуда по
партијама
3
3

7. Највиша и најнижа понуђена цена
Партија

Предмет набавке

Највиша понуђена
цена

Најнижа понуђена
цена

1

kapecitabin

37.364.760,00

21.579.480,00

2

imatinib

81.751.680,00

49.212.360,00

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
Партија

Предмет набавке

Највиша понуђена
цена

Најнижа понуђена
цена

1

kapecitabin

37.364.760,00

21.579.480,00

2

imatinib

81.751.680,00

49.212.360,00

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Roche d.o.o. са подизвођачем Adoc d.o.o. који врши послове комерцијале и дистрибуције
закључио је уговоре за партију 1.
10. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 20.06.2014. године
11. Датум закључења уговора: Трећи квартал 2014. године – од 02.07.2014.-30.09.2014.
године.
12. Основни подаци о добављачу:
ПИБ

Матични
број

ул. Милутина Миланковића бр. 11а,
Београд

103883071

20041382

ул. Миријевски булевар бр. 3,
Београд

100270693

17408933

Назив добављача

Седиште добављача

ROCHE d.o.o., Београд
FARMALOGIST d.o.o.

13. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза.
Период важења оквирног споразума је до 13.01.2015. године.
14. Околности које представљају основ за измену уговора:
Цена из споразума може да се промени 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 споразума постаје већа од цене из Правилника. У том
случају, цена из споразума изједначиће се са ценом из Правилника.
Уговорена цена мења се само из разлога наведених у оквирном споразуму и под условом
да је претходно измењена цена из оквирног споразума.
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