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: 404-1-36/14-9
09.04.2014. године

ИЗМЕНА ОБАВЕШТЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА ЗА
ЛЕЧЕЊЕ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА - аlglukozidaza alfa и idursulfataza
бр. ЈН: 404-3-110/14-55

Предмет: Изменa обавештења о покретању преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуде за јавну набавку лекова за лечење урођених болести
метаболизма - аlglukozidaza alfa и idursulfataza бр. јн: 404-3-110/14-55

У обавештењу о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуде за јавну набавку лекова за лечење урођених болести метаболизмааlglukozidaza alfa и idursulfataza у делу: Опис предмета набавке, назив и ознака из општег
речника, услед техничке грешке за партију 1. лек alglukozidaza alfa унета је количина 413
ампула, док је за партију 2. лек idursulfataza унета количина 301 ампула, уместо следећих
количина: за партију 1. лек alglukozidaza alfa 301 ампула и за партију 2. лек idursulfataza 413
ампула.
Сходно наведеном, у обавештењу о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуде за јавну набавку лекова за лечење урођених
болести метаболизма- аlglukozidaza alfa и idursulfataza мења се став 7. - Опис предмета
набавке, назив и ознака из општег речника, тако да гласи:
Предмет јавне набавке су Лекови за лечење урођених болести метаболизма аlglukozidaza alfa и idursulfataza обликовани у 2 партије:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

КОЛИЧИНА

1.

аlglukozidaza alfa

301 amp.

2.

idursulfataza

413 amp.

Ред. бр. јавне набавке 404-3-110/14-55;
Предметна набавка је дефинисана у општем речнику набавке на позицији 33610000 Медицински производи за пробавни тракт и метаболизам.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуде за јавну набавку лекова за лечење урођених болести метаболизма аlglukozidaza alfa и idursulfataza бр. 404-1-36/14-7 од 08.04.2014. године које садржи све
претходно наведене измене биће објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.rfzo.rs дана 09.04.2014. године.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ УРОЂЕНИХ
БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА - аlglukozidaza alfa и idursulfataza
бр. ЈН: 404-3-110/14- 55

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница: www.rfzo.rs,
Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Предмет јавне набавке су Лекови за лечење урођених болести метаболизма аlglukozidaza alfa и idursulfataza обликовани у 2 партије:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

КОЛИЧИНА

1.

аlglukozidaza alfa

301 amp.

2.

idursulfataza

413 amp.

Ред. бр. јавне набавке 404-3-110/14-55;
Предметна набавка је дефинисана у општем речнику набавке на позицији 33610000 Медицински производи за пробавни тракт и метаболизам.
Основ за примену преговарачког поступака без објављивања позива
подношење понуда и подаци који оправдавају његову примену:

за

Предметна јавна набавка је покренута применом члана члана 36. став 1. тачка 2)
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), из следећег разлога:
Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12) предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања
позива за поношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити
само одређени понуђач.
Предмет јавне набавке су Лекови за лечење урођених болести метаболизма аlglukozidaza alfa и idursulfataza.
Према допису Агенције за лекове и медицинска средства Србије број 515-00-001342014-3-003 од 10.03.2014. године и изјавама Sanofi-Aventis d.o.o. из Београда, бр. 731 од
17.03.2014. године, као јединог носиоца дозволе за стављање у промет лека аlglukozidaza alfa и
Solpharm adriatic d.o.o. из Београда, од 24.03.2014. године, као јединог носиоца дозволе за
стављање у промет лека idursulfataza, констатовано је да постоји само један потенцијални
понуђач истих на територији Републике Србије за 2014. годину, а то је Adoc d.o.o. из Београда
за лек аlglukozidaza alfa и Phoenix pharma d.o.o. из Београда за лек idursulfataza.
Управа за јавне набавке је дописом бр. 404-02-1327/14 од 02.04.2014. године дала
мишљење o испуњености услова за примену преговарачког поступка.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуда биће прослеђен једином потенцијалном понуђачу за лек
аlglukozidaza alfa „ADOC“ d.o.o. из Београда, Милорада Јовановића бр. 11 и једином
потенцијалном понуђачу за лек idursulfataza „PHOENIX PHARMA'' d.o.o., Београд, ул. Боре
Станковића 2.
Лице за контакт: Јована Филиповић,
-путем поште на адресу Јована Мариновића 2, Београд,
-путем факса на број 011/2053-884,
-путем електронске поште на адресу: jovana.filipovic@rfzo.rs.
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