
  

Сектор за јавне набавке 
08 број.  404-1-6/16-13 
13.4.2016. 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 
- за партије 1, 3, 4 и 5 - 

 
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 појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
здравствене установе. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

                   Предмет јавне набавке Лекови за лечење урођених болести метаболизма за партије за које 
је закључен оквирни споразум  је: 

Партија 
Предмет 

набавке (ИНН) 
Фармацеутски облик/јачина 

лека 

 
Јединица 

мере 
Количина 

Процењена вредност по 
партијама без ПДВ-а 

1 
 

Imigluceraza 
 

prašak za koncentrat za rastvor 
za infuzuju, 1x200 ј. или 1x400 ј. 

јединица 151.600 53.542.088,00 

3 Idursulfaza 
koncentrat za rastvor za infuziju; 

2 mg/ml,1x3 ml 
бочица 722 233.574.942,00 

4 Alglukozidaza alfa 
prašak za koncentrat za rastvor 

za infuziju; 50 mg;1x 50 mg 
бочица 

стаклена 
2.431 155.310.026,30 

5 Laronidaza 
koncentrat za rastvor za infuziju; 

100j/ml; 1x5 ml 
бочица 676 56.443.566,40 

 

     Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за сваку партију 

  Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-6 
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7. Број добављача са којима је споразум закључен: 

Број 
партије 

Предмет 
набавке 

(ИНН) 

Фармацеутски облик/ 
јачина лека 

Јединица 
мере 

Количина 
Назив 

понуђача 

Понуђена 
јединична 

цена 

Понуђена 
укупна цена 
без ПДВ-а 

Број 
добављача 
са којима 

је 
закључен 
оквирни 
споразум 

1 Imigluceraza 
prašak za koncentrat za 
rastvor za infuzuju, 
1x200 ј. и/или 1x400 ј. 

јединица 151.600 
Adoc 
d.o.o. 

305,21 46.269.836,00 1 

3 Idursulfaza 
koncentrat za rastvor za 
infuziju; 2 mg/ml,1x3 ml 

бочица 722 
Phoenix 
pharma 
d.o.o. 

323.511,00 233.574.942,00 1 

4 
Alglukozidaza 

alfa 

prašak za koncentrat za 
rastvor za infuziju; 50 

mg;1x 50 mg 

бочица 
стаклена 

2.431 
Adoc 
d.o.o. 

63.887,30 155.310.026,30 1 

5 Laronidaza 
koncentrat za rastvor za 
infuziju; 100j/ml; 1x5 ml 

бочица 676 
Adoc 
d.o.o. 

83.496,40 56.443.566,40 1 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Oквирни споразуми закључени су дана 8.4.2016. године, на период од 12 (дванаест) месеци од 
дана потписивања. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
57016.23/65 

 


