
 

08 број.  404-1-62/16-53 
27.1.2017. 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.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање је закључио оквирни споразум и закључиће 
уговор о јавној набавци. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке Mатеријалa за перитонеумску дијализу у кућним условима обликован је у 8 

 (осам) партија, и то: 

Па
рт

иј
а 

Назив  партије Ставке 
Број 

oсигурани
х лица 

Количина за 
21 месец (623 

дана) 
Процењена 
вредност  

1 

Материјал за 
континуирану 
амбулаторну 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвођача 
Fresenius 

Глукозни раствори 2,0 лит  

154 

383.145 

344.333.097,50 

Глукозни раствори 2,5 лит 14.952 

Продужетак катетера 616 

Заштитна капица за 
продужетак катетера – 
дезинфекциона капица 

398.097 

2 

Материјал за 
континуирану 
амбулаторну 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвођача Baxter 

Глукозни раствори 2,0 лит  

182 

442.953 

429.194.532,90 

Глукозни раствори 2,5 лит 19.313 

Продужетак катетера 728 

Заштитна капица за 
продужетак катетера – 
дезинфекциона капица 

462.266 

3 Материјал за Глукозни раствори 2,0 лит  130 230.510 452.044.700,30 
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континуирану 
амбулаторну 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 
раствором, 

икодекстрином и 
аминокиселинама 

Глукозни раствори 2,5 лит 28.658 

Икодекстрин 80.990 

Аминокиселине 5.399 

Продужетак катетера 520 
Заштитна капица за 

продужетак катетера – 
дезинфекциона капица 

340.158 

4 

Материјал за 
аутоматску 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвођача 
Fresenius 

Глукозни раствори 2,0 лит  

15 

3.115 

50.336.124,50 

Глукозни раствори 5 лит 21.805 
Сет за припадајући АПД 

циклер 9.345 

Продужетак катетера 60 
Заштитна капица за 

продужетак катетера – 
дезинфекциона капица 

12.460 

5 

Материјал за 
аутоматску 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвођача Baxter 

Глукозни раствори 2,0 лит  

15 

5.607 

41.682.592,20 

Глукозни раствори 5 лит 19.313 
Сет за припадајући АПД 

циклер 9.345 

Продужетак катетера 60 
Заштитна капица за 

продужетак катетера – 
дезинфекциона капица 

14.952 

6 

Материјал за 
аутоматску 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 
раствором, 

икодекстрином и 
аминокиселинама 

Глукозни раствори 5 лит 

13 

16.198 

51.599.731,30 

Икодекстрин 8.099 

Аминокиселине 415 
Сет за припадајући АПД 

циклер 8.099 

Продужетак катетера 52 
Заштитна капица за 

продужетак катетера – 
дезинфекциона капица 

16.198 

7 

Материјал 
неопходан за 
перитонеумску 
дијализу   

Перитонеумски катетер за програм 
произвођача Baxter 50 

350.000,00 Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера за програм 
произвођача Baxter 

50 

8 

Материјал 
неопходан за 
перитонеумску 
дијализу   

Перитонеумски катетер за програм 
произвођача Fresenius 50 

350.000,00 Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера за програм 
произвођача Fresenius 

50 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 1.369.890.778,70 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33000000 – Mедицинска опрема, фармацеутски производи 
и производи за личну негу, за све партије. 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-60 
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7. Број добављача са којима је споразум закључен: 

 
 

Број 
партије 

Назив партије 
Назив добављача са 

којим је закључен 
оквирни споразум 

Број 
добављача са 

којим је 
споразум 
закључен 

 
1 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором - за програм 
произвођача Fresenius 

Fresenius Medical Care 
Srbija d.o.o. 

 
 

1 

 
2 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором - за програм 
произвођача Baxter 

Phoenix Pharma d.o.o. 

 
 

1 

 
3 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором, 
икодекстрином и аминокиселинама 

Phoenix Pharma d.o.o. 

 
1 

 
4 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором - за програм произвођача 
Fresenius 

Fresenius Medical Care 
Srbija d.o.o. 

 
 

1 

 
5 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором - за програм произвођача 
Baxter 

Phoenix Pharma d.o.o. 

 
1 

 
 
6 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором, икодекстрином и 
аминокиселинама 

Phoenix Pharma d.o.o. 

 
1 

 
7 

Материјал неопходан за перитонеумску 
дијализу   Phoenix Pharma d.o.o.  

1 
 
8 

Материјал неопходан за перитонеумску 
дијализу   

Fresenius Medical Care 
Srbija d.o.o. 

 
1 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Oквирни споразум закључен је дана 26.1.2017. године на период од 21 (двадесетједан) месец 
од дана потписивања. 
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