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
08/5 број: 404-1-1/15-6
06.01.2015.године
Јована Мариновића 2
Београд
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12),
Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку Лекова са Листе Б и Листе Ц, за два месеца

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, ће спровести поступак јавне
набавке, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене установе.
5. Редни број јавне набавке: 404-3-110/15-13
6. Врста предмета јавне набавке: добра

ПАРТИЈА

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЈАЧИНА ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

1

dalteparin- natrijum
2500 i.j.

2500 i.j./0,2 ml

injekcioni
špric

18.000

157,81

2.840.580

2

dalteparin- natrijum
5000 i.j.

5000 i.j./0,2 ml

injekcioni
špric

20.000

292,39

5.847.800

3

fibrinogen, koagulacioni
faktor XIII, humani,
aprotinin, trombin,
kalcijum hlorid (270 mg+
180 U + 3000 KIU + 1500
i.j.+ 17,7 mg)/3 ml

4x(270 mg +
180 U + 3000
KIU + 1500 i.j.+
17,7 mg)/3 ml

set

400

30.916,30

12.366.520

4

tigeciklin 50 mg

50 mg

bočica

2.500

5.156,92

12.892.300

5

meropenem 500 mg

500 mg

bočica

1.100

337,09

370.799

6

meropenem 1000 mg

1000 mg

bočica

15.000

615,27

9.229.050

7

vorikonazol tableta 200
mg

200 mg

tableta

500

3.796,56

1.898.280

8

vorikonazol prašak 200
mg

200 mg

bočica

750

12.000,90

9.000.675

9

metotreksat 500 mg

500 mg

bočica

300

2.476,50

742.950

10 mg

bočica

250

1.519,20

379.800

50 mg

bočica

400

6.152,50

2.461.000

10

vinorelbin

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог произвођача.

11

doksorubicin

10 mg

bočica

3.500

209,10

731.850

50 mg

bočica

5.000

1.051,50

5.257.500

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог произвођача.
5 mg

mg

20 mg

mg

100 mg

mg

250 mg

mg

150.000
12

temozolomid

22,64

3.396.000

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог произвођача.

Предмет јавне набавке је обликован у 12 (дванаест) партија.
Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи
8.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за
отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој
вези са наручиоцем.
Наиме, Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) је крајем 2013. године и почетком
2014. године спровео неколико поступака јавних набавки лекова са Листе лекова (Б и Ц листа), након
којих је закључио оквирне споразуме за око 200 лекова. Наведене поступке РФЗО је спровео на
основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
(„Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13), у којој је утврђен списак лекова који се
централизовано набављају од стране РФЗО за 2014. годину. Оквирни споразуми су закључени на
период од годину дана, тако да, конкретно, оквирни споразуми за лекове са Б листе истичу 30.12.2014.
године, док оквирни споразуми за лекове са Ц листе истичу 13.01.2015. године.
РФЗО је планирао да већ средином 2014. године покрене нове поступке јавне набавке са
циљем да се обезбеди сигурност у снабдевању лековима и у 2015. години. Међутим, имајући у виду
обавезне услове за покретање поступка предвиђене чланом 52. Закона о јавним набавкама, РФЗО
није био у могућности да поступке покрене док се не обезбеди испуњеност тих услова. Додатни
проблем у свему томе представља и чињеница да доношење плана централизованих јавних набавки
није у надлежности РФЗО с обзиром да је Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке предвиђено да план централизованих јавних набавки доноси

2

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, и то најкасније до 15. августа.
Скрећемо пажњу да Институт за јавно здравље Србије до данашњег дана није донео план
централизованих јавних набавки и да РФЗО спроводи централизоване јавне набавке на основу Плана
који је сам донео 07.11.2014. године.
У циљу обезбеђивања услова за покретање поступака, РФЗО се 30.07.2014. године обратио
Министарству здравља са Предлогом за измену Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке, као и са предлогом да Влада донесе Закључак на основу
којег би се РФЗО-у омогућило спровођење централизованих јавних набавки. Закључак и Измену
Уредбе Влада је донела тек 30.10.2014. године, од када су се стекли услови да се донесе План
централизованих набавки од стране РФЗО. План централизованих набавки РФЗО је донео већ на
седници Управног одбора одржаној 07.11.2014. години. Имајући у виду да је до истека постојећих
оквирних споразума остало око 2 месеца (за Б листу и мање), РФЗО је, свестан чињенице да нови
оквирни споразуми неће бити закључени до истека претходних, 20.11.2014. године послао инструкцију
здравственим установама на основу које здравствене установе треба да, пре истека оквирних
споразума, закључе са добављачима уговоре на веће количине лекова (до априла 2015. године), и на
тај начин премостe период од престанка важења оквирних споразума до почетка примене нових.
РФЗО је такође, 02.12.2014. године, добављачима из оквирних споразума проследио упит о
њиховој могућности да закључе додатне уговоре са здравственим установама и да уговоре и испоруче
количине лекова потребне до априла 2015. године, под условима из важећих оквирних споразума.
Овде скрећемо пажњу да су скоро сви добављачи испоручили количине из техничке спецификације,
али да су те количине оквирне и да је оквирним споразумима предвиђена могућности уговарања и
већих количина, у зависности од потреба и расположивих финансијских средстава здравствених
установа током периода важења оквирног споразума. Добављачи су за већину лекова потврдили да
ће моћи да наставе испоруке и након истека оквирних споразуме, осим за лекове који су предмет овог
захтева, за које су нас добављачи обавестили да неће моћи да закључе додатне уговоре са
здравственим установима. У питању су лекови са Б листе, осим лека temozolomid који се налази на Ц
листи и који не може да се испоручује у уговореном фармацеутском облику. Нови фармацеутски облик
за лек temozolomid, доступан на тржишту Србије, РФЗО може да набавља тек од 01.01.2015. године,
када почиње да се примењује нова Листа лекова РФЗО.
РФЗО планира да у овом преговарачком поступку спроведе набавку за количине потребне за
период од два месеца и да на тај начин реши снабдевање здравствених установа до окончања
отворених поступака који су већ покренути (позиви за подношење понуда објављени на Порталу
јавних набавки 15.12.2014. године). Позиве за подношење понуда РФЗО ће послати како
добављачима из важећих оквирних споразума за лекове који су предмет ове набавке (Erma, ADOC,
PharmaSwiss, Inо-pharm) тако и осталим веледрогеријама које су подносиле понуде за генеричке
лекове у централизованим јавним набавкама РФЗО (Phoenix Pharma, Farmalogist, Vega, Yusafarm).
Дана 19.12.2014. године РФЗО се обратио Управи за јавне набавке захтевом и 30.12.2014.
допуном захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Управа за јавне набавке је дописом број 404-02-4453/14 од 31.12.2014. године дала мишљење
о испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12).
9. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

Farmalogist d.о.о.

Ул. Миријевски булевар бр. 3, Београд

2

Yusafarm d.о.о.

Ул. Трешњиног цвета бр. 1/VI, Београд

3

Phoenix pharma d.о.о.

Ул. Боре Станковића бр. 2, Београд

4

Vega d.о.о.

Ул. Вука Караџића бр. 41, Ваљево

5

Erma d.о.о.

Аутопут за Нови Сад бр. 96а, Земун, Београд

3

6

INO-pharm d.о.о.

Ул. Браће Ковач бр. 2, Београд

7

ADOC d.о.о.

Ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд

8

PharmaSwiss d.o.o.

Ул. Батајнички друм бр. 5a, Београд

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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