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
08/2број: 404-1-91/14-131
24.4.2015. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15)
Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈЕ 803 И 933

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, је спровео поступак јавне набавке
и закључио оквирни споразум, 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:
Предмет јавне набавке Лекови са А и А1 Листе лекова за партије 803 и 933 је:
Партија

ЈКЛ

Предмет набавке

Фармацеутски
облик

Паковање и
јачина лека

Јединица
мере

Количина

803

308669
5

PARACETAMOL

sirup

bočica, 1 po 100
ml (120 mg/5 ml)

комад

41.500

933

107000
8

ONZAPIN

oralna
disperzibilna
tableta

blister,28 po
20mg

комад

5

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи;
Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-6
7. Број добављача са којима је споразум закључен:
Број
партије

ЈКЛ

Предмет набавке
(заштићено име лека)

Назив понуђача

Број добављача са
којим је закључен
оквирни споразум

803
933

3086695
1070008

PARACETAMOL
ONZAPIN

Vega d.o.o.
Farmalogist d.o.o.

1
1

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:
За партију 803 - Paracetamol, sirup, bočica, 1 po 100 ml (120 mg/5 ml), JKL 3086695 oквирни
споразум закључен је дана 23.4.2015. године на период од 6 (шест) месеци од дана потписивања.
За партију 933 – Onzapin, oralna disperzibilna tableta, blister, 28 po 20mg, JKL 1070008 oквирни
споразум закључен је дана 22.04.2015. године на период од 6 (шест) месеци од дана потписивања.
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