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: 404-1-88/15-23
29.12.2015. године
На основу члана 109. став 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
јавне набавке лекова са Б и Д Листе лекова за период од 6 месеци: Контрастна средства
-за партије 1, 2 и 13 1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
6. Врста предмета јавне набавке: добра
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке Лекова са Б и Д Листе лекова за период од 6 месеци: Контрастна
средства за партије 1, 2 и 13 је:
Број
партије
1
2
13

Назив партије
joksitalaminska
kiselina
joheksol, 300
mg/ml
gadopentetska
kiselina, 5 ml i 10
ml

Фармацеутски
облик
rastvor za oralnu i
rektalnu primenu
rastvor za
injekciju
rastvor za
injekciju

Јачина/концентрација лека

Јединица
мере

100 ml (300 mg/ml)

ml

50 ml (300 mg/ml)
100 ml (300 mg/ml)
5 ml (0,5 mmol/ml)
10 ml (0,5 mmol/ml)

Количина

Процењена
вредност по
партијама

1.000

7.690,00

2.200
30.000
50

ml
ml

944.426,00
1.119.328,50

7.000
УКУПНО

2.071.444,50

Назив и ознака из општег речника набавке: 33696800– контрасти за рендгенско снимање, за
сваку партију.
8. Процењена вредност јавне набавке за партије 1, 2 и 13: Дата у тачки 7 овог
Обавештења.
9. Број примљених понуда за партије 1, 2 и 13 и подаци о понуђачима:
Број партије

Назив партије

Број понуда

Понуђач

1

joksitalaminska kiselina

0

-

2

joheksol, 300 mg/ml

0

-

13

gadopentetska kiselina, 5 ml i 10 ml

0

-

10. Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке за партије 1, 2 и 13 је обустављен из разлога што Комисија није била у
могућности да директору Републичког фонда за здравствено осигурање предложи доношење Одлуке
о закључењу оквирног споразума, јер за наведене партије није пристигла ниједна понуда.
Сходно наведеном, директор Републичког фонда је дана 18. децембра текуће године,
применом члана 109. Закона, донео Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке за партије 1,
2 и 13.
11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке за партијe 1, 2 и 13 биће покренут када лекови који су предмет тих
партија буду били доступни на тржишту Републике Србије.
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