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 број. 404-1-36/17-86
12.1.2018. 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. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално
осигурање војних осигураника
2. Адресе наручилаца: Јована Мариновића 2, Београд и Крунска 13, Београд
3. Интернет страница наручиоца
www.javnenabavke.rfzo.rs

Републички

фонд

за

здравствено

осигурање:

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних
осигураника донели су дана 23.5.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке
Интраокуларних сочива од стране више наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за
здравствено осигурање под бр. 404-408/17 и дана 23.5.2017. године одлуку о спровођењу поступка
јавне набавке Пратећег специфичног потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива од
стране више наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бр.
404-409/17.
У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирне споразуме закључити наручиоци
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.
Уговоре о јавној набавци закључиваће здравствене установе из Плана мреже здравствених
установа и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.
5. Врста предмета јавне набавке: добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним
материјалом који је неопходан за њихову уградњу, за партије за које су закључени оквирни
споразуми је:
Бр.
партје

1

3

Назив партије

Интраокуларна
мека
задњекоморна
сочива
израђена од
хидрофобног
акрилата,
изливена у
комаду
Интраокуларна
мека троделна
задњекоморна
сочива
израђена од
хидрофобног

Јед. Количине
мере за РФЗО

ком

ком

Количине за
Укупне
Фонд
количиза
не
СОВО

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност за
РФЗО

Процењена
вредност за
Фонд за
СОВО

Укупна
процењена
вредност

18.000

7.000

25.000

4.500,00

81.000.000,00

31.500.000.00

112.500.000,00

0

2.800

2.800

3.840,00

0.00

10.752.000,00

10.752.000,00

акрилата

4

5

7

8

9

10

11

Интраокуларна
тврда (ПММА)
задњекоморна
сочива

ком

Интраокуларна
тврда (ПММА)
предњекоморна ком
сочива
Интраокуларна
трифокална
мека
задњекоморна
сочива
израђена од
акрилата
изливена у
комаду или
мека
задњекоморна
сочива
изливена у
комаду са
проширеним
опсегом вида и
дифрактивним
дизајном

ком

Торична
интраокуларна
мека
задњекоморна
сочива
израђена од
акрилата
изливена у
комаду

ком

Натријум
хијалуронат
ml
концентрације
1,4%-1,8%
Комбинација
Натријум
хијалуроната
(од 1,4% -4%)
у хондроитин
сулфате ( од
ml
3%-5%) или
Натријум
хијалуронат
концентрације
3%
Ножић за
главну инцизију
ком
троугласти са
маркером или

6.150

/

6.150

830,00

5.104.500,00

/

5.104.500,00

570

/

570

1.100,00

627.000,00

/

627.000,00

50

500

550

50.000,00

2.500.000,00

25.000.000,00

27.500.000,00

50

100

150

35.000,00

1.750.000,00

3.500.000,00

5.250.000,00

22.040

5.000

27.040

1.027,00

22.635.080,00

5.135.000,00

27.770.080,00

4.900

4.000

8.900

2.170,00

10.633.000,00

8.680.000,00

19.313.000,00

22.890

9.500

32.390

407,00

9.316.230,00

3.866.500,00

13.182.730,00
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12

13

14

15

16

17

18

19

од аустенитног
челика 2,75mm
Ножић за
парацентезу 15 ком
степени
Ирис
ретрактори од
полипропилена
- кукице за
ком
механичку
дилатацију
дужице
Балансирани
раствор за око, ком
од 500ml
Балансирани
раствор за око
у кесама за
ком
апарат
Centurion, од
500 ml
Самолепљива
офтамолошка
прекривка
(drape) са
ком
колекционом
кесицом
50х60cm, или
већи
Капсуларни
тензиони
прстен
ком
дијаметра 10
mm или већи
Хидроксипропилметил
целулоза 2%ml
2,5%
Контраст
плаво, за
бојење предње
капсуле,
концентрација
трипан плавог
0,05% или
више

ml

22.560

9.500

32.060

295,00

6.655.200,00

2.802.500,00

9.457.700,00

540

100

640

914,00

493.560,00

91.400,00

584.960,00

18.610

4.000

22.610

420,00

7.816.200,00

1.680.000,00

9.496.200,00

1.000

4.500

5.500

1.100,00

1.100.000,00

4.950.000,00

6.050.000,00

40.000

9.000

49.000

149,00

5.960.000,00

1.341.000,00

7.301.000,00

340

180

520

2.685,00

912.900,00

483.300,00

1.396.200,00

19.180

8.000

27.180

275,00

5.274.500,00

2.200.000,00

7.474.500,00

5.390

1000

6.390

1.839,00

9.912.210,00

1.839.000,00

11.751.210,00

УКУПНО:

275.511.080,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33731110 – интраокуларна сочива и 33662100 медицински производи у офталмологији
Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-37
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7. Број добављача са којима је споразум закључен:

Број
партије

1
3
4
5
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Назив партије

Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од
хидрофобног акрилата, изливена у комаду
Интраокуларна мека троделна задњекоморна сочива израђена од
хидрофобног акрилата
Интраокуларна тврда (ПММА) задњекоморна сочива
Интраокуларна тврда (ПММА) предњекоморна сочива
Интраокуларна трифокална мека задњекоморна сочива израђена
од акрилата изливена у комаду или мека задњекоморна сочива
изливена у комаду са проширеним опсегом вида и дифрактивним
дизајном
Торична интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од
акрилата изливена у комаду
Натријум хијалуронат концентрације
1,4%-1,8%
Комбинација Натријум хијалуроната (од 1,4% -4%) у хондроитин
сулфате ( од 3%-5%) или Натријум хијалуронат концентрације 3%
Ножић за главну инцизију троугласти са маркером или од
аустенитног челика 2,75mm
Ножић за парацентезу 15 степени
Ирис ретрактори од полипропилена - кукице за механичку
дилатацију дужице
Балансирани раствор за око, од 500ml
Балансирани раствор за око у кесама за апарат Centurion, од 500
ml
Самолепљива офтамолошка прекривка (drape) са колекционом
кесицом 50х60cm, или већи
Капсуларни тензиони прстен дијаметра 10 mm или већи
Хидроксипро-пилметил целулоза 2%-2,5%
Контраст плаво, за бојење предње капсуле, концентрација
трипан плавог 0,05% или више

Назив добављача
са којим је
закључен оквирни
споразум

Број
добављача са
којим је
споразум
закључен

Amicus Srb d.o.o.

1

Amicus Srb d.o.o.

1

Oftal C d.o.o.
Oftal C d.o.o.

1
1

Amicus Srb d.o.o.

1

PharmaSwiss d.o.o.

1

Оftal C d.o.o.

1

Oktal Pharma d.o.o

1

Amicus Srb d.o.o.

1

Amicus Srb d.o.o.

1

Amicus Srb d.o.o.

1

Ino-Pharm d.o.o.

1

Amicus Srb d.o.o.

1

Stiga d.o.o.

1

Oftal C d.o.o.
Oftal C d.o.o.
Phoenix Pharma
d.o.o.

1
1
1

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:
Oквирни споразуми закључени су дана 8.1.2018. године на период од 24 (двдесетчетири)
месеца од дана потписивања.

60018.07/110
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