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 број: 404-1-37/16-31
13.09.2016. године
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦИТОСТАТИКА СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА
-за партију 14 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
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
6. Врста предмета јавне набавке: добра
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова за партију 14 је:
Број
партије

Назив партије

Фармацеутски
облик

14

fluorouracil, 250
mg i 500 mg

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

Јачина лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност

250 mg

bočica

83.390

142,20

11.858.058,00

500 mg

bočica

62.540

183,00

11.444.820,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 14

23.302.878,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за сваку
партију.
Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-33.
8. Процењена вредност јавне набавке за партију 14: Дата у тачки 7 овог Обавештења.
9. Број примљених понуда за партију 14 и подаци о понуђачима:
Број партије

Назив партије

Број понуда

Назив понуђача

14

fluorouracil, 250 mg i 500 mg

2

Phoenix Pharma d.o.o.
Farmalogist d.o.o.

10. Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је дана 23.08.2016. године донео Одлуку бр. 404-1-37/16-24 о закључењу оквирног
споразума и обустави поступка, у отвореном поступку јавне набавке цитостатика са Листе Б и Листе Д
Листе лекова, број ЈН: 404-1-110/16-33, којом је, као најповољнија за партију 14 - fluorouracil, 250 mg i
500 mg, изабранa понуда број 226/16 од 12.8.2016. године понуђача „Phoenix Pharma“ d.o.o. из
Београда.
Дана 30.08.2016. године понуђач „Phoenix pharma“ d.o.o. је Републичком фонду за здравствено
осигурање доставио обавештење бр. 6713, заведено код наручиоца под бр. 404-137/16-25, о
одустајању од понуде за партију 14 - fluorouracil, 250 mg i 500 mg.

Понуда понуђача „Farmalogist“ d.o.o. за партију 14 је одбијена, јер је оцењена као
неприхватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јер понуђенe ценe лекова fluorouracil јачине 250 mg и јачине 500 mg прелазe
ценe тих лекова у Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања.
11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке за партију 14 је покренут Одлуком о покретању поступка број 404-153/16-1 од 2.9.2016. године, за јавну набавку Цитостатика са Листе Б и Листе Ц Листе лекова, 404-1110/16-56.
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