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: 404-1-87/15-25
30.12.2015. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

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, обликован је у 5 партијa, и то:
Партија
1
2
3

ИНН

Фармацеутски облик

Јачина лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
вредност

pamidronska
kiselina
ibandronat/
ibandronska
kiselina
ibandronska
kiselina

prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju

2 po 10 ml (30
mg)

liobočica

90

153.238,50

koncentrat za rastvor za
infuziju

1 po 6 mg/6 ml

bočica

17

241.959,30

koncentrat za rastvor za
infuziju
prašak za rastvor za
infuziju i/ili koncentrat
za rastvor za infuziju

1 po 2 ml (2
mg/2 ml)

ampula

1

5.260,60

4 mg/5ml

bočica i/ili
liobočica

340

1.799.059,00

film tableta

56 po 50 mg

tableta

8.624

2.999.427,20

4

zoledronska
kiselina

5

riluzol

УКУПНО

5.198.944,60

Ознака из општег речника набавки: 33600000– фармацеутски производи
Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-98
7. Број добављача са којима је споразум закључен:
Партиј
а

Предмет
набавке

2

ibandronat/
ibandronska
kiselina

ЈКЛ

Заштићени
назив
понуђеног
добра

Назив понуђача

Понуђена
јединична
цена

Понуђена
укупна цена
без ПДВ-а

0059222

Zoledronate
PharmaSwiss

Roche d.o.o. са подизвођачем Adoc
d.o.o.

10.990,90

186.845,30

4

zoledronska
kiselina

0059010

ZITOMERA

Phoenix Pharma d.o.o.

3.827,00

1.301.180,00

5

riluzol

1079070

RILUTEK

Farmalogist d.o.o.

324,46

2.798.143,04

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум закључен је
дана 30.12.2015. године на период од 6 (шест) месеци од дана потписивања.

57015.124/90

2

