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: 404-1-57/18-21
04.01.2019. 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 ЛИСТЕ Б, ЛИСТЕ Ц И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2018. ГОДИНУ
Број ЈН 404-1-110/18-57
-за партије 1, 2 и 51. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање, Фонд за социјално
осигурање војних осигураника и Специјална затворска болница у Београду, за потребе Министарства
правде Управе за извршење кривичних санкција
2. Адресе наручилаца: ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд, ул. Крунска бр. 13, Београд и
ул. Бачванска бр. 14а, Београд
3. Интернет страница
www.javnenabavke.rfzo.rs

наручиоца

Републички

фонд

за

здравствено

осигурање:

4. Врста наручиоца: Организације за обавезно социјално осигурање и Орган државне управе
Републички фонд за здравствено осигурање, Фонд за социјално осигурање војних осигураника
и Специјална затворска болница у Београду, за потребе Министарства правде Управе за извршење
кривичних санкција су, за јавну набавку лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова, дана 13.06.2018.
године донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, заведену од
стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-527/18 од 12.06.2018. године.
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних
осигураника су, за јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе лекова, дана 21.06.2018. године донели
одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, заведену од стране
Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-557/18 од 21.06.2018. године.
У складу са горе наведеним одлукама, Републички фонд за здравствено осигурање, као
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док су оквирни споразум закључили наручиоци
Републички фонд за здравствено осигурање, Фонд за социјално осигурање војних осигураника и
Специјална затворска болница у Београду, за потребе Министарства правде Управе за извршење
кривичних санкција. Уговоре о јавној набавци закључују Здравствене установе из Плана мреже
здравствених установа, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Специјална затворска
болница у Београду, Казнено поправни заводи и Окружни затвори.
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 Листе Б, Листе Ц и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, за
партије 1, 2 и 5 је:

Број
партије

Предмет набавке

Фармацеутски
облик

Јачина/
концентрациј
а лека

Јединица
мере

Процењена
јединична
цена

Количина
за РФЗО

Количина
за СЗБ

Количина
за Ф
СОВО

Укупна
количина

1

horiogonadotropin
5000 i.j.

prašak i
rastvarač za
rastvor za
injekciju

5000 i.j.

lioampula

369,10

1.350

0

20

1.370

2

diklofenak sup 50
mg

supozitorija

50 mg

supozitorija

14,45

4.150

25.000

200

5

etomidat 20 mg

rastvor za
injekciju

20 mg/10 ml

ampula

114,38

11.650

0

600

Процењена
вредност за
СЗБ

Процењена
вредност за
Ф СОВО

498.285,00

0,00

7.382,00

505.667,00

29.350

59.967,50

361.250,00

2.890,00

424.107,50

12.250

1.332.527,00

0,00

68.628,00

1.401.155,00

УКУПНО:

1.890.779,50

361.250,00

78.900,00

2.330.929,50

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за сваку партију.
Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-57.

Процењена
вредност за
РФЗО

Укупна
процењена
вредност

8. Процењена вредност јавне набавке за партије 1, 2 и 5: Дата у тачки 7 овог Обавештења.
9. Број примљених понуда за партије 1, 2 и 5 и подаци о понуђачима:
Број
партије

Назив партије

Јачина/концентрација
лека

Број понуда

Назив понуђача

1

horiogonadotropin 5000 i.j.

5000 i.j.

0

-

2

diklofenak sup 50 mg

50 mg

0

-

5

etomidat 20 mg

20 mg/10 ml

0

-

10. Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке Лекова са Листе Б, Листе Ц и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, за
партије 1, 2 и 5, је обустављен будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу
оквирног споразума, а из доле наведених разлога:
Број
партије

Назив партије

Јачина/концентрација
лека

Разлог за обуставу

1

horiogonadotropin 5000 i.j.

5000 i.j.

За партију 1 није достављена ниједна понуда

2

diklofenak sup 50 mg

50 mg

За партију 2 није достављена ниједна понуда

5

etomidat 20 mg

20 mg/10 ml

За партију 5 није достављена ниједна понуда

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда је дана 24.12.2018. године, применом
члана 109. Закона, донео Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке за горе наведене
партије.
11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке за горе наведене лекове биће спроведен када исти буду доступни на
тржишту Републике Србије.

Израдила:

____________________
Ана Милијић

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
СЕКТОРА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Љиљана Марковић

59019.03/11

