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
08/2 број 404-1-56/17-45
15.10.2018. године
На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА III КВАРТАЛ ЗА 2018. ГОДИНУ
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, као наручилац, је спровео поступак јавне
набавке и закључио оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују
здравствене установе из плана мреже здравствених установа.
5. Врста предмета јавне набавке: добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке Оригиналних и иновативних лекова , број ЈН 404-1-110/17-56:
Број
партије

Назив партије

Фармацеутски облик

Јачина/
концентрација
лека

Јединица
мере

Процењена
јединична
цена

Количина

Процењена
вредност

1

bosentan

film tableta

56 po 125mg

kutija

163.294,80

136

22.208.092,80

2

posakonazol

oralna suspenzija

105 ml
(40mg/ml)

bočica

70.550,30

65

4.585.769,50

3

valganciklovir

film tableta

450 mg

tableta

1.490,77

11.340

16.905.331,80

4

deferasiroks

tableta za oralnu
suspenziju

250 mg

tableta

1.472,78

196

288.664,88

5

romiplostim

prašak za rastvor za
injekciju

250 mcg

bočica

62.288,50

676

42.107.026,00

6

eltrombopag

film tableta

25 mg

tableta

3.657,15

1.148

4.198.408,20

7

eltrombopag

film tableta

50 mg

tableta

7.310,01

5.236

38.275.212,36

8

cabazitaksel

koncentrat i
rastvarač za rastvor
za infuziju

4,5 ml (60
mg/1,5 ml)

bočica

386.396,10

42

16.228.636,20

9

brentuksimab
vedotin

prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju

50 mg

bočica

381.875,40

294

112.271.367,60

10

pembrolizumab

prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju

50 mg

bočica

202.099,00

594

120.046.806,00

1

11

sorafenib

film tableta

200 mg

tableta

3.321,02

17.808

59.140.724,16

12

vemurafenib

film tableta

240 mg

tableta

4.122,06

55.552

228.988.677,12

13

ruksolitinib

tableta

5 mg

tableta

3.374,29

7.112

23.997.950,48

14

ruksolitinib

tableta

15 mg

tableta

6.732,11

7.112

47.878.766,32

15

ruksolitinib

tableta

20 mg

tableta

6.732,11

9.072

61.073.701,92

16

enzalutamid

kapsula, meka

40 mg

kapsula

3.004,00

29.456

88.485.824,00

17

abirateron

tableta

250 mg

tableta

2.913,00

28.080

81.797.040,00

18

pleriksafor

rastvor za injekciju

1,2 ml; 20
mg/ml

bočica

660.209,00

45

29.709.405,00

УКУПНО:

998.187.404,34

Назив и ознака из општег речника набавке:
33600000– фармацеутски производи, за све партије
Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-56
7. Уговорена вредност за трећи квартал 2018. године:
Партија

Предмет набавке

Јачина лека

Добављач

Укупна уговорена
вредност без пдв-а у
периоду од 1.7.2018.
до 30.9.2018. године

1

bosentan

56 po 125mg

Farmalogist d.o.o.

0,00

2

posakonazol

105 ml (40mg/ml)

Phoenix pharma d.o.o.

4.270.000,00

3

valganciklovir

450 mg

Inpharm Co d.o.o.

2.697.043,20

4

deferasiroks

250 mg

Phoenix pharma d.o.o.

0,00

5

romiplostim

250 mcg

Amicus SRB d.o.o.

4.140.774,20

6

eltrombopag

25 mg

Phoenix pharma d.o.o.

1.828.829,52

7

eltrombopag

50 mg

Phoenix pharma d.o.o.

5.684.784,00

8

cabazitaksel

4,5 ml (60 mg/1,5 ml)

Adoc d.o.o.

2.300.293,20

9

brentuksimab vedotin

50 mg

Farmalogist d.o.o.

27.605.505,00

10

pembrolizumab

50 mg

Phoenix pharma d.o.o.

103.506.769,80

11

sorafenib

200 mg

Farmalogist d.o.o.

8.794.822,00

12

vemurafenib

240 mg

Roche d.o.o.

4.522.201,60

2

13

ruksolitinib

5 mg

Phoenix pharma d.o.o.

3.374.753,76

14

ruksolitinib

15 mg

Phoenix pharma d.o.o.

14.588.246,40

15

ruksolitinib

20 mg

Phoenix pharma d.o.o.

4.862.748,80

16

enzalutamid

40 mg

Inpharm Co d.o.o.

30.711.690,24

17

abirateron

250 mg

Inpharm Co d.o.o.

29.827.689,60

18

pleriksafor

1,2 ml; 20 mg/ml

Adoc d.o.o.

5.240.475,20

УКУПНО:

253.956.626,52

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
9. Број примљених понуда:
Укупан број поднетих понуда: 6 (шест)
Број понуда по партијама:
Партија

Предмет
набавке

Фармацеутски
облик

Јачина лека

Јединица мере

Број понуда
по партијама

1

bosentan

film tableta

56 po 125mg

kutija

3

2

posakonazol

oralna suspenzija

105 ml (40mg/ml)

bočica

1

3

valganciklovir

film tableta

450 mg

tableta

1

4

deferasiroks

tableta za oralnu
suspenziju

250 mg

tableta

1

5

romiplostim

prašak za rastvor za
injekciju

250 mcg

bočica

1

6

eltrombopag

film tableta

25 mg

tableta

1

7

eltrombopag

film tableta

50 mg

tableta

1

8

cabazitaksel

koncentrat i
rastvarač za rastvor
za infuziju

4,5 ml (60 mg/1,5
ml)

bočica

1

9

brentuksimab
vedotin

prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju

50 mg

bočica

2

10

pembrolizumab

prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju

50 mg

bočica

1

11

sorafenib

film tableta

200 mg

tableta

2

12

vemurafenib

film tableta

240 mg

tableta

1

13

ruksolitinib

tableta

5 mg

tableta

1

14

ruksolitinib

tableta

15 mg

tableta

1

15

ruksolitinib

tableta

20 mg

tableta

1

3

16

enzalutamid

kapsula, meka

40 mg

kapsula

1

17

abirateron

tableta

250 mg

tableta

1

18

pleriksafor

rastvor za injekciju

1,2 ml; 20 mg/ml

bočica

1

10. Највиша и најнижа понуђена цена:
НАЈВИША
ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

56 po 125mg

22.208.092,80

21.420.080,24

oralna suspenzija

105 ml
(40mg/ml)

4.585.769,50

4.585.769,50

film tableta

450 mg

16.905.331,80

16.905.331,80

250 mg

288.664,88

288.664,88

250 mcg

42.107.026,00

42.107.026,00

film tableta

25 mg

4.198.408,20

4.198.408,20

film tableta

50 mg

38.275.212,36

38.275.212,36

koncentrat i rastvarač
za rastvor za infuziju
prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju
prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju

4,5 ml (60
mg/1,5 ml)

16.228.636,20

16.228.636,20

50 mg

108.734.818,08

108.213.579,60

50 mg

120.046.806,00

120.046.806,00

sorafenib

film tableta

200 mg

58.011.162,72

57.119.694,24

12

vemurafenib

film tableta

240 mg

228.988.677,12

228.988.677,12

13

ruksolitinib

tableta

5 mg

23.997.950,48

23.997.950,48

14

ruksolitinib

tableta

15 mg

47.878.766,32

47.878.766,32

15

ruksolitinib

tableta

20 mg

61.073.701,92

61.073.701,92

16

enzalutamid

kapsula, meka

40 mg

88.485.824,00

88.485.824,00

17

abirateron

tableta

250 mg

81.797.040,00

81.797.040,00

18

pleriksafor

rastvor za injekciju

1,2 ml; 20
mg/ml

29.709.405,00

29.709.405,00

Парт
ија

Предмет набавке

Фармацеутски облик

1

bosentan

film tableta

2

posakonazol

3

valganciklovir

4

deferasiroks

5

romiplostim

6

eltrombopag

7

eltrombopag

8

cabazitaksel

9

brentuksimab vedotin

10

pembrolizumab

11

Јачина лека

tableta za oralnu
suspenziju
prašak za rastvor za
injekciju

11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Партија

Предмет набавке

Фармацеутски
облик

Јачина лека

Највиша
понуђена цена

Најнижа понуђена
цена

1

bosentan

film tableta

56 po 125mg

22.208.092,80

21.420.080,24

2

posakonazol

oralna suspenzija

105 ml (40mg/ml)

4.585.769,50

4.585.769,50

3

valganciklovir

film tableta

450 mg

16.905.331,80

16.905.331,80

4

4

deferasiroks

5

romiplostim

6

eltrombopag

7

tableta za oralnu
suspenziju
prašak za rastvor
za injekciju

250 mg

288.664,88

288.664,88

250 mcg

42.107.026,00

42.107.026,00

film tableta

25 mg

4.198.408,20

4.198.408,20

eltrombopag

film tableta

50 mg

38.275.212,36

38.275.212,36

8

cabazitaksel

koncentrat i
rastvarač za
rastvor za infuziju

4,5 ml (60 mg/1,5
ml)

108.734.818,08

108.213.579,60

9

brentuksimab vedotin

prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju

50 mg

108.734.818,08

108.213.579,60

10

pembrolizumab

prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju

50 mg

120.046.806,00

120.046.806,00

11

sorafenib

film tableta

200 mg

58.011.162,72

57.119.694,24

12

vemurafenib

film tableta

240 mg

228.988.677,12

228.988.677,12

13

ruksolitinib

tableta

5 mg

23.997.950,48

23.997.950,48

14

ruksolitinib

tableta

15 mg

47.878.766,32

47.878.766,32

15

ruksolitinib

tableta

20 mg

61.073.701,92

61.073.701,92

16

enzalutamid

kapsula, meka

40 mg

88.485.824,00

88.485.824,00

17

abirateron

tableta

250 mg

81.797.040,00

81.797.040,00

18

pleriksafor

rastvor za injekciju

1,2 ml; 20 mg/ml

29.709.405,00

29.709.405,00

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршити преко подизвођача.
13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:
19.2.2018. године.
14. Датум закључења уговора: Трећи квартал 2018. године - од 1.7.2018. године до 30.9.2018.
године.
Датум закључења оквирног споразума: 18.1.2018. године за партије 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17 и 18, и 29.1.2018. године за партије 1, 9 и 11.
15. Основни подаци о добављачу:
Назив добављача

ПИБ

Матични број

ул. Трстењакова бр. 9, Београд

101288330

17177516

PharmaSwiss d.o.o.

ул. Батајнички друм бр. 5А, Београд-Земун

100057656

17338480

Magna medica d.o.o.

ул. Mилутина Миланковића бр. 7б, Београд

109795502

21244236

ул. Mиријевски булевар бр. 3, Београд

100270693

1748933

Beohem-3 d.o.o.

Farmalogist d.o.o.

Седиште добављача

5

Adoc d.o.o.
Phoenix pharma d.o.o.

ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд

100042265

07530196

ул. Боре Станковића бр. 2, Београд

100000266

7517807

16. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза.
Период важења оквирних споразума је од 18.1.2018. године на период од 12 (дванаест)
месеци за партије 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.
Период важења оквирних споразума је од 29.1.2018. године на период од 12 (дванаест)
месеци за партије 1, 9 и 11.
17. Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорена цена мења се у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно Одлуке о
највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
дође до промене цене лека услед које цена из уговора постаје виша од цене из Правилника,
односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора сматраће се цена из Правилника, односно
Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу Правилника, односно Одлуке,
без закључивања Анекса.
Уколико се, током трајања уговора, цена за лек који је предмет уговора увећа на Листи
лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о Листи лекова који
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Добављач има
право на увећање цене из уговора и то за проценат који представља разлику између процента
увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавештење
Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са промењеним ценама ће објавити на својој
интернет страници.
Повећање цене лека, из претходног става, рачуна се само у односу на цену истог у
последње важећем Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања.
Уколико током трајања уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека
који је предмет уговора, ценом из уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о
чему ће бити закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума.

60018.20/104
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