Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
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рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-4/1517.04.2015. године
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и
14/15), Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста Наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, ће спровести поступак јавне
набавке, 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:
Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи;
Предмет
набавке

Фармацеутски облик

Јачина лека

Јединица мере

Количина

tretinoin

kapsula, meka

10 mg

kapsula

9.000

6. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Републички фонд за здравствено осигурање има обавезу да, за потребе здравствених
установа, са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне
набавке лекова за 2015. годину, а сходно чл. 17б Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13, 49/13,
119/14).
Лекови са Ц Листе лекова се, у складу са наведеном Уредбом набављају централизовано и
поступак јавне набавке, обликован у 21 партију, је већ спроведен, на основу члана 32. Закона о јавним
набавкама.
Лек tretinoin је био предмет наведене набавке, под редним бројем 15. На Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања – Лекови са посебним
режимом издавања Ц листа, на страни 20 налази се предметни лек, заштићеног назива VESANOID,
произвођача Cenexi; Cheplapharm Arzneimittel GmbH. До рока одређеног за предају понуда,
Републички фонд није примио понуду за овај лек.
Након отварања понуда, одржаног 29.01.2015. године, носилац дозволе за лек tretionoin Clinres
farmacija d.o.o. из Београда, се обратио Републичком фонду и доставио изјаву произвођача лека
tretinoin, у којој напомиње да цена лека tretinoin, заштићеног назива VESANOID на Ц Листи лекова, не
може да покрије трошкове производње и дистрибуције, те да би продавање лека по тој цени
проузроковало губитке произвођача.
Накнадно се носилац дозволе за предметни лек, поново обратио Републичком фонду изјавом
од 25.3.2015. године, код нас заведена под бројем 404-408/15 дана 26.3.2015. године, да је у
могућности да обезбеди одређену количину (90 кутија) лека. Обзиром на обавезу Републичког фонда
да осигураним лицима обезбеди право на лечење, поготово имајући у виду да се предметни лек

користи за лечење aкутнe мијеолиднe леукемијe, подтип акутна промијелоцитна леукемија, код
педијатријске популације, Републички фонд поново покреће поступак јавне набавке лека tretinoin.
У поменутој изјави, носилац дозволе за предметни лек такође наводи да је привредно друштво
Ino–pharm d.o.o. једини овлашћени понуђач предметног лека, за територију Републике Србије, за
2015. годину.
Како се на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања налази лек vesanoid само једног произвођача и како постоји само један овлашћени понуђач
предметног лека, Републички фонд се обратио Управи за јавне набавке, у циљу добијања мишљења о
основаности примене преговарачког поступка на основу чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама.
Управа за јавне набавке је дописом бр. 404-02-1218/15 од 01.04.2015. године је Републичком
фонду за здравствено осигурање дала мишљење o испуњености услова за примену преговарачког
поступка.
7. Назив и адреса лица којим ће Наручилац послати позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуде биће прослеђен јединoм потенцијалном понуђачу за предметни
лек:
1. Ino pharm d.o.o., Београд, Браће Ковач бр. 2.
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