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
Сектор за јавне набавке
08/2 број 404-1-100/14-45
09.10.2015. године
На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У III КВАРТАЛУ 2015. ГОДИНЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ХЕМОФИЛИЈЕ- БР. 404-1-110/15-11
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
2. Врста Наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, спровeo je поступак
предметне јавне набавке у име и рачун здравствених установа из Плана мреже здравствених
установа, у Републици Србији. 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 лечење хемофилије, 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 и 119/14).
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је у име и за рачун
здравствених установа, након спроведеног поступка јавне набавке и закључио оквирне
споразуме бр. 22-1/15, бр. 22-2/15, бр. 22-3/15, бр. 22-4, бр. 22-5/15 и бр. 22-6/15 на основу којих
здравствене установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Лекови за лечење хемофилије:
ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

прашак и растварач за
раствор за
ињекцију/инфузију
прашак и растварач за
раствор за ињекцију

250 иј,
500 иј и
1000 иј
250 иј и
500 иј

Koncentrat aktiviranih faktora
protrombinskog kompleksa
(antiinhibitorski kompleks faktora)

прашак и растварач за
раствор за инфузију

500 иј /20
мл

4

koagulacioni faktor IX, poreklom iz
humane plazme

прашак и растварач за
раствор за
ињекцију/инфузију

5.

Koncentrat faktora VIII i von
Willebrand-ovog faktora (odnos
vWFRcof:faktoru VIII najmanje 1)

прашак и растварач за
раствор за
ињекцију/инфузију

500 иј
и/или 600
иј
450 иј
и/или 500
иј и
900 иј
и/или
1000 иј

6

koagulacioni faktor VIIa, eptakog
alfa (aktivirani)

прашак и растварач за
раствор за ињекцију

Партија

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

1

koagulacioni faktor VIII,
(antihemofilni faktor VIII, poreklom
iz humane plazme)

2

rekombinantni faktor VIII

3

1 мг

ШИФРА ИЗ ОРН - 33600000 – фармацеутски производи;
Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-11

Јед.
мере

КОЛИЧИНА

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

ij

11.800.912

591.225.691,20

ij

5.466.667

214.840.013,10

ампула

1.067

48.503.686,00

ij

2.267.329

101.122.873,40

ij

1.066.667

73.493.356,30

бочица

6.004

417.437.106,00

4. Уговорена вредност у трећем кварталу 2015. године je 81.580.684,00 динара без
ПДВ-а:

Партиј
а

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Уговорена
вредност без
ПДВ-а у
периоду од
01.07.30.09.2015.
године

Оквирни
споразум

Назив
добављача

1

koagulacioni faktor VIII, (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz
humane plazme)

29.352.400,00

Бр.22-3/15

Farmix d.o.o.

2

rekombinantni faktor VIII

3.403.600,00

Бр. 22-6/15

Yusafarm d.o.o.

3

Koncentrat aktiviranih faktora protrombinskog kompleksa
(antiinhibitorski kompleks faktora)

4.639.313,00

Бр.22-1/15

Farmix d.o.o.

Бр.22-2/15

Makler d.o.o.

702.000,00

Бр. 22-4/15

Beohem 3 d.o.o.

31.743.711,00

Бр. 22-5/15

Phoenix pharma
d.o.o.

4

koagulacioni faktor IX, poreklom iz humane plazme

703.510,00
(разлика
анексираних
уговора) и
11.036.150,00
11.739.660,00

5.

Koncentrat faktora VIII i von Willebrand-ovog faktora (odnos
vWFRcof:faktoru VIII najmanje 1)

6

koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani)

5. Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена
6. Број примљених понуда по партијама:
Партија

Предмет набавке

Број понуда

Назив понуђача

1.

koagulacioni faktor VIII, (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane
plazme)

2

Pharmaswiss d.o.o.
Farmix d.o.o.

2.

rekombinantni faktor VIII

2

Farmix d.o.o.
Yusafarm d.o.o.

3.

Koncentrat aktiviranih faktora protrombinskog kompleksa (antiinhibitorski
kompleks faktora)

1

Farmix d.o.o.

4.

koagulacioni faktor IX, poreklom iz humane plazme

1

Makler d.o.o.

5.

Koncentrat faktora VIII i von Willebrand-ovog faktora (odnos
vWFRcof:faktoru VIII najmanje 1)

2

Beohem 3 d.o.o.
Pharmaswiss d.o.o.

6.

koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani)

1

Phoenix pharma
d.o.o.

7. Највиша и најнижа понуђена цена:
Партија

Предмет набавке

Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена

1.

koagulacioni faktor VIII, (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz
humane plazme)

554.524.854,88

549.804.490,01

2.

rekombinantni faktor VIII

206.913.345,95

157.768.009,62

3.

Koncentrat aktiviranih faktora protrombinskog kompleksa
(antiinhibitorski kompleks faktora)

48.261.116,76

48.261.116,76

4.

koagulacioni faktor IX, poreklom iz humane plazme

99.989.208,90

99.989.208,90

5.

Koncentrat faktora VIII i von Willebrand-ovog faktora (odnos
vWFRcof:faktoru VIII najmanje 1)

73.493.356,30

73.013.356,15

6.

koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani)

417.437.106,00

417.437.106,00

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Предмет набавке

Партија

Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена

1.

koagulacioni faktor VIII, (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz
humane plazme)

554.524.854,88

549.804.490,01

2.

rekombinantni faktor VIII

206.913.345,95

157.768.009,62

3.

Koncentrat aktiviranih faktora protrombinskog kompleksa
(antiinhibitorski kompleks faktora)

48.261.116,76

48.261.116,76

4.

koagulacioni faktor IX, poreklom iz humane plazme

99.989.208,90

99.989.208,90

5.

Koncentrat faktora VIII i von Willebrand-ovog faktora (odnos
vWFRcof:faktoru VIII najmanje 1)

73.493.356,30

73.013.356,15

6.

koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani)

417.437.106,00

417.437.106,00

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговори се не извршавају преко подизвођача
10. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:
- за партије 1, 3, 4 и 5 је 27.04.2015. године
- за партије 2 и 6 је 11.05.2015. године
11. Датум закључења уговора: Трећи квартал у 2015. години ( 01.07.2015. – 30.09.2015.
године)
12. Основни подаци о добављачу:
Назив добављача

Седиште добављача

ПИБ

Матични
број

Farmix d.o.o.,

ул. Koче Капетана 36, Београд

100009265

07784848

Makler d.o.o.,

ул. Београдска 39, Београд

100157468

07721510

Phoenix pharma d.o.o.

ул. Боре Станковића бр. 2, Београд

100000266

07517807

Beohem 3 d.o.o.,

ул. Трстењакова 9, Београд

101288330

17177516

Yusafarm d.o.o.

Београд, Трешњиног цвета 1/VI

100832848

07449330

13. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза
Број оквирног споразума

Период важења оквирног споразума

Бр. 22-1/15

08.05.2015. године - 08.09.2016. године

Бр. 22-2/15

08.05.2015. године - 08.09.2016. године

Бр. 22-3/15

15.05.2015. године - 15.09.2016. године

Бр. 22-4/15

15.05.2015. године - 15.09.2016. године

Бр. 22-5/15

15.05.2015. године - 15.09.2016. године

Бр. 22-6/15

28.05.2015. године - 28.09.2016. године.

14. Околности које представљају основ за измену уговора:
Цена из оквирног споразума може да се промени у случају да због измене Правилника
о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања, дође до промене цене лека услед које цена из споразума постаје већа од цене из
Правилника. У том случају, цена из споразума изједначиће се са ценом из Правилника.
Уколико се, током трајања споразума, цена за лек који је предмет споразума увећа на
Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
(“Службени гласник РС” бр. 123/14 и 136/14), Добављач има право на увећање цене из
споразума и то за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5
процената.
Напомена:
Републички фонд је дана 08.10.2015. године на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници објавио обавешетење о вредности закључених уговора у III кварталу
2015. године за јавну набавку лекова за лечење хемофилије, бр. 404-1-100/14-44 од
07.10.2015. године.
Будући да је добављач Makler d.o.o. из Београд након објаве напред наведеног
обавештења, обавестио Републички фонд да је приликом достављања података о
вредности закључених уговора пропустио да прикаже и вредност закључених уговора за
две здравствене установе, измењена је тачка 4. Обавештења бр. 404-1-100/14-44 од
07.10.2015. године.

57015.96/95

