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 број. 404-1-57/15-23
9.10.2015. године

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС", бр. 124/12 ,
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
- за партије 2, 3 и 4-

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 појединачне уговоре о јавној набавци закључују
здравствене установе.
5. Врста предмета јавне набавке: добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке Лекова са Б, Ц и Д Листе лекова за партије 2, 3 и 4 је:

Партија

Предмет
набавке

2

vinblastin

3

živi atenuirani
bacili M. Bovis,
soj BCG

4

barijum sulfat

Фармацеутски
облик
prašak i
rastvarač za
rastvor za
injekciju
prašak za
intravezikalnu
suspenziju/
intravezikalni
rastvor
oralna/rektalna
suspenzija

Количина

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност без
ПДВ-а по
партијама

ampula

1.900

1.123,60

2.134.840,00

81 mg

ampula

1.400

9.455,00

13.237.000,00

1 g/ml

ml

4.000.000

0,83

3.320.000,00

Јачина
лека

Јединица
мере

10 mg

Укупно

18.691.840,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за сваку партију
Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-71

7. Процењена вредност јавне набавке за партије 2, 3 и 4 je дата у тачки 6. овог обавештења.

8. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

БРОЈ
ПОНУДА

НАЗИВ
ПОНУЂАЧА

АДРЕСА

2

vinblastin

1

Ino- pharm d.o.o.

Браће Ковач бр.2, Београд

3

živi atenuirani bacili
M. Bovis, soj BCG

1

Ino- pharm d.o.o.

Браће Ковач бр.2, Београд

4

barijum sulfat

2

Ino- pharm d.o.o.
Medikunion
d.o.o.

Браће Ковач бр.2, Београд
Љубе Недића бр.19, Београд,

9. Разлог за обуставу поступка:
Број
партије

Назив партије

количина

Разлог за обуставу

2

vinblastin

1.900

За партију 2 достављенa je jeдна понуда
која је оцењена као неприхватљива.

3

živi atenuirani bacili M.
Bovis, soj BCG

1.400

За партију 3 достављенa je jeдна понуда
која је оцењена као неприхватљива.

4

barijum sulfat

4.000.000

За партију 4 достављене су две понуде
од којих су обе оцењене као
неприхватљиве.

10. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке за горе наведене партије ће
бити спроведен у октобру текуће године.
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