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: 404-1-36/14-21
09.05 .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 Србије
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
2. Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Лекови за лечење урођених болести метаболизма - аlglukozidaza alfa и Idursulfaza не
налазе се на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, али обзиром да је чл. 14 ст. 10., 11. и 12. Правилника о садржају и
обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији
(''Сл.гласник РС'' бр. 3/14) прецизирано да осигураном лицу оболелом од ретке урођене
болести метаболизма, здравствена установа терцијарног нивоа обезбеђује лекове који се не
налазе на Листи лекова, а који представљају ензимску супституциону терапију, Комисија
Републичког фонда за лечење урођених болести метаболизма донела је одлуку да је за
потребе лечења 7 осигураних лица која болују од Хантерове болести и 1 од Помпове болести,
потребно обезбедити горе наведене лекове.
Обзиром на напред наведено, као и чињеницу да се мора обезбедити несметан рад
здравствених установа, а све у смислу поштовања чл. 178. ст. 3. Закона о здравственом
осигурању (Службени гласник РС” бр. 107/2005, 109/2005-исправка, 57/201 и 119/2012), одн.
законску обавезу даваоца здравствених услуга да осигураним лицима мора обезбедити
потребне лекове, Републички фонд је, као наручилац, у име и за рачун здравствених установа,
спровео поступак предметне јавне набавке, с тим што je уговор о јавној набавци са изабраним
понуђачем непосредно закључила здравствена установа.
3. Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда
4. Врста предмета: Добра
5 . Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Лекови за лечење урођених болести метаболизма - аlglukozidaza alfa и idursulfaza, број
ЈН: 404-3-110/14-55 - обликован је у 2 партије:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЈЕД. МЕРЕ

1.

аlglukozidaza alfa

amp.

301

18.412.741,90

2.

idursulfaza

amp.

413

128.157.451,80

КОЛИЧИНА

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ

УКУПНО:
146.570.194,00
Ознака из Општег речника набавке: на позицији 33610000 - Медицински производи за
пробавни тракт и метаболизам.
Редни број набавке: 404-3-110/14-55;

4. Уговорена вредност ЈН:
ПАРТ
ИЈА
1.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ ЛЕКА

ЈАЧИНА
ЛЕКА

КОЛИЧИНА
У amp.

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА amp.
БЕЗ ПДВ-А

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ-А

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
СА ПДВ-ОМ

аlglukozidaza
alfa

Myozyme

50mg

301

61.171,90

18.412.741,90

20.254.016,09

Укупно са ПДВ-ом:

20.254.016,09

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда: 1
7. Највиша и најнижа понуђена цена
У предметној јавној набавци пристигла је само једна понуда.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
У предметној јавној набавци пристигла је само једна понуда.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршити преко подизвођача.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.04.2014. године
11. Датум закључења уговора: 05.05.2014. године
12. Основни подаци о добављачу:
Назив добављача

Седиште добављача

ПИБ

Матични број

Аdoc d.o.o.

Београд-Милорада
Јовановић 11

100042265

07530196

13. Период важења уговора: до извршења уговорних обавеза.

62014.61/108

