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. 404-1-11/16-67
21.10.2016. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у јавној набавци лекова за биолошку терапију за реуматоидни артритис и Crohn-ову болест и
лек rituksimab
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 оквирне споразуме, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати
здравствене установе.
5. Врста предмета јавне набавке: Добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке лекова за биолошку терапију за реуматоидни артритис и Crohn-ову
болест и лек rituksimab, за партије за које је закључен оквирни споразум је:

Partija

1

2

Predmet
nabavke

rituksimab

etanercept

Farmaceutski
oblik

Pakovanje i jačina

koncentrat za
rastvor za infuziju

bočica po 10 ml
(100 mg/10 ml)
bočica po 50 ml
(500 mg/50 ml)

prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
rastvor za
injekciju u
napunjenom
injekcionom
špricu i rastvor za
injekciju u penu
sa uloškom

Količina

Jednica
mere

Procenjena
jedinična
cena po
jedinici
mere

3.650

bočica

25.541,15

93.225.197,50

2.530

bočica

126.121,00

319.086.130,00

UKUPNO ZA PARTIJU

412.311.327,50

Procenjena
vrednost po
partiji

bočica i napunjen
injekcioni špric po
1 ml (25 mg/1 ml)

3.850

bočica

10.858,57

41.805.494,50

napunjen injekcioni
špric sa iglom po 1
ml (50 mg/ml) i pen
sa uloškom, 4 po 1
ml (50 mg/ml)

7.870

napunjen
injekcioni
špric i pen
sa uloškom

21.702,80

170.801.036,00

UKUPNO ZA PARTIJU

212.606.530,50

3

infliksimab

4

adalimumab

5

golimumab

6

tocilizumab

prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju
rastvor za
injekciju
u napunjenom
injekcionom
špricu
rastvor za
injekciju
u napunjenom
injekcionom
špricu

koncentrat za
rastvor za infuziju

bočica po 100 mg

3.800

bočica

58.208,10

221.190.780,00

napunjen injekcioni
špric po 0,8 ml (40
mg/0,8 ml)

6.690

napunjen
injekcioni
špric

50.374,80

337.007.412,00

napunjen injekcioni
špric po 0,5 ml (50
mg/0,5 ml)

880

napunjen
injekcioni
špric

98.580,00

86.750.400,00

bočica staklena po
4 ml (80 mg/4 ml) и
bočica staklena po
10 ml (200 mg/10
ml) i bočica
staklena po 20 ml
(400 mg/20 ml)

870.000

mg

183,64

159.766.800,00

UKUPNA PROCENJENA PREDNOST

1.429.633.250,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи.
Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-11
7. Број добављача са којима је споразум закључен:
Партија

Предмет
набавке

Назив добављача са
којим је закључен
оквирни споразум

Број добављача
са којим је
споразум
закључен

Понуђена цена
по партији

1

rituksimab

Roche d.o.o.

1

412.311.327,50

2

etanercept

Yusafarm d.o.o.

1

212.606.530,50

3

infliksimab

1

221.190.780,00

4

adalimumab

1

337.007.412,00

5

golimumab

Phoenix Pharma d.o.o.
Medica Linea Pharm
d.o.o.
Phoenix Pharma d.o.o.

1

6

tocilizumab

Roche d.o.o.

1

86.750.400,00
159.766.800,00

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум закључен је
дана 17.10.2016. године на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања.

57016.96/13

2

