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
08/2 број:404-1-90/14-202
22.10.2015. године
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и
14/15) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник
РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015), Директор доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЛЕКОВА СА Б ЛИСТЕ ЛЕКОВА
ЗА ПАРТИЈЕ 9, 33, 35, 133 И 134

1. Назив и адреса наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Јована
Мариновића 2, Београд.
2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне
набавке и закључио оквирне споразуме, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују
здравствене установе.
3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:
Предмет јавне набавке Лекови са Б Листе лекова обликован је у 159 партија.
Овом Одлуком врши се измена оквирних споразума за следеће партије:
Број
партије

Назив партије

Јачина/концентрација
лека

Јединица
мере

Количина

9

ornitinaspartat

ampula 5 g

komad

55.280

33

gvožđe (III) hidroksid saharoza
kompleks

ampula 100 mg/5 ml

komad

91.250

35

albumin

boca/bočica/kesa 50 ml
20%

komad

186.160

133

alfentanil

ampula 5 mg

komad

19.770

134

sufentanil

ampula 0,25 mg

komad

14.130

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за
сваку партију.
Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-7
4. Првобитна вредност оквирних споразума за партије за које се врши измена:

Број
партије
9

Назив партије
ornitinaspartat
gvožđe (III) hidroksid
saharoza kompleks

33

Јачина/концентрација
лека

Назив
добављача

Јединична
цена

Укупна цена
без ПДВ-а

ampula 5 g

Vega

604,87

33.437.213,60

ampula 100 mg/5 ml

Ino-pharm

888,80

81.103.000,00
677.436.240,00

35

albumin

boca/bočica/kesa 50 ml
20%

Beohem-3

3.639,00

133

alfentanil

ampula 5 mg

Inpharm Co

294,69

5.826.021,30

134

sufentanil

ampula 0,25 mg

Inpharm Co

483,70

6.834.681,00

УКУПНО

804.637.155,90

4.1 Измењена вреденост оквирних споразума за партије за које се врши измена,
промењене на основу Одлуке бр. 404-1-90/14-187 о измени оквирног споразума од
03.08.2015. године:
Број
партије
9

Назив партије
ornitinaspartat
gvožđe (III) hidroksid
saharoza kompleks

33

Јачина/концентрација
лека

Назив
добављача

Јединична
цена

Укупна цена
без ПДВ-а

ampula 5 g

Vega

548,72

30.333.241,60

ampula 100 mg/5 ml

Ino-pharm

888,80

81.103.000,00
694.845.923,20

35

albumin

boca/bočica/kesa 50 ml
20%

Beohem-3

3.732,52

133

alfentanil

ampula 5 mg

Inpharm Co

302,26

5.975.680,20

134

sufentanil

ampula 0,25 mg

Inpharm Co

496,13

7.010.316,90

УКУПНО

819.268.161,90

5. Измењена вредност оквирних споразума за партије за које се врши измена:
Број
партије
9
33

Назив партије
ornitinaspartat
gvožđe (III) hidroksid
saharoza kompleks

Јачина/концентрација
лека

Назив
добављача

Јединична
цена

Укупна цена
без ПДВ-а

ampula 5 g

Vega

452,67

25.023.597,60

ampula 100 mg/5 ml

Ino-pharm

688,86

62.858.475,00
689.778.648,00

35

albumin

boca/bočica/kesa 50 ml
20%

Beohem-3

3.705,30

133

alfentanil

ampula 5 mg

Inpharm Co

231,40

4.574.778,00

134

sufentanil

ampula 0,25 mg

Inpharm Co

271,14

3.831.208,20

УКУПНО

786.066.706,80

6. Објективни разлози за измену оквирних споразума, уз извод из конкурсне
документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Републички фонд за здравствено осигурање је за партије 9, 33, 35, 133 и 134 дана
23.03.2015. године закључио оквирне споразуме са изабраним понуђачима у јавној набавци
лекова са Б Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/15-7.
Дана 03.08.2015. године донета је Одлука бр. 404-1-90/14-187 о измени оквирног
споразума у јавној набавци лекова са Б Листе лекова, из разлога измене Правилника о Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
(„Службени гласник РС“ бр. 65/15 од 24.07.2015. године) којим је дошло до промене ценa
лекова који су предмет оквирних споразума закључених у предметној јавној набавци.

Дана 22.10.2015. године ступила je на снагу нова Одлука о највишим ценама лекова за
употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт која је објављена у
„Службеном гласнику РС“ бр. 86/15 од 14.10.2015. године, којом је дошло до смањења ценa
лекова који су предмет оквирних споразума за партије 9, 33, 35, 133 и 134.
Како, у складу са чланом 58. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени
гласик РС“, бр. 30/2010 и 107/2012), цена лека који се прометује у Републици Србији не може
бити виша од цене лека прописане Одлуком о највишим ценама лекова за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим издавања на рецепт, врши се измена оквирних споразума ради
усклађивања јединичних цена из оквирних споразума за партије 9, 33, 35, 133 и 134 са ценама
из наведене Одлуке.
У тачкама 4 и 5 ове Одлуке унете су првобитне и измењене вредности оквирних
споразума узимајући у обзир оквирне количине дефинисане конкурсном документацијом на
основу којих су закључени оквирни споразуми, док се измењене јединичне цене из тачке 5 ове
Одлуке примењују од дана 22.10.2015. године.
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