ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВИ ЗА БИОЛОШКУ ТЕРАПИЈУ ЗА РЕУМАТОИДНИ АРТРИТИС И CROHNОВУ БОЛЕСТ И ЛЕК RITUKSIMAB, БРОЈ 404-1-110/16-11
ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА

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

bočica i napunjen
injekcioni špric po
1 ml (25 mg/1 ml)
napunjen injekcioni
špric sa iglom po 1
ml (50 mg/ml) i pen
sa uloškom, 4 po 1
ml (50 mg/ml)

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

3.850

bočica

10.858,57

41.805.494,50

7.870

napunjen
injekcioni
špric i pen
sa uloškom

21.702,80

170.801.036,00

UKUPNO ZA PARTIJU
3

infliksimab

4

adalimumab

5

golimumab

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

Procenjena
vrednost po
partiji

212.606.530,50

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

870.000

mg

183,64

159.766.800,00

3.140

bočica

40.745,70

127.941.498,00

6

tocilizumab

koncentrat za
rastvor za infuziju

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)

7

infliksimab biološki sličan
lek

prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju

bočica po 100 mg

UKUPNA PROCENJENA PREDNOST

1.557.574.748,00

Напомена:


Понуда за партију 3 - Infliksimab се може поднети само за лек заштићеног назива који је
обезбеђен у поступку јавне набавке у 2015. години.



Предмет јавне набавке могу бити само лекови који се налазе на важећој Листи лекова који
се прописију и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, сходно чл. 43.
став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'' бр. 107/05,
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ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВИ ЗА БИОЛОШКУ ТЕРАПИЈУ ЗА РЕУМАТОИДНИ АРТРИТИС И CROHNОВУ БОЛЕСТ И ЛЕК RITUKSIMAB, БРОЈ 404-1-110/16-11
109/05-испр., 57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15 и
10/16- др. закон).


Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на
дан отварања понуда. Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек
може да се нађе у промету у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским
средствима („Службени гласник РС“, број 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да достави
копију предатог захтева за обнову дозволе за лек.



Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 12 месеци од дана испоруке, за шта као
доказ понуђач доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену
печатом, осим за лек golimumab, за који рок трајања не сме бити краћи од 6 месеци од дана
испоруке.
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