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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ
- Директору -

ПРЕДМЕТ: Достава Инструкције у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке лекова
са Листе Ц Листе лекова за 2018. годину, број 404-1-110/18-34, за партије 26 и 27
Републички фоид за здравствено осигурање <у даљем тексту: Републички фонд) је, за
потребе здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе
лекова, на основу које је дана 30.8.2018. године заклзучио оквирни споразум са добављачем Roche
d.o.o., за партије 26 и 27.
Здравствене установе могу, одмах након пријема ове Инструкције, приступити закључењу
уговора са горе наведеним добављачем, за партије 26 и 27 :
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trastuzumab emtanzin 100 mg
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194.889,30
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trastuzumab emtanzin 160 mg

Roche d.o.o.
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311.614,00

Скениран закључен оквирни споразум за партије 26 и 27, модел уговора и прилози 1 и 2
уговора се могу наћи на интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне
набавке/Централизоване јавне набавке 2018/0квирни споразуми/Лекова са Листе Ц Листе лекова,
односно на следећој адреси: http://www.iavnenabavke.rfzo.rs/index.php/in2018/okvirnisporazumi2018.
Појединачне уговоре за партије 26 и 27, закључују непосредно здравствене установе са
наведеним добављачем на основу модела уговора, који се може наћи на rope наведеној интернет
страници.
Прилог 1 модела уговора је табела у коју се уноси количина предметног лека за који се
закључује уговор. Табела је форматирана да сама израчуна вредност уговора са ПДВ-ом, тако да је
у уговор (члан 3. став 9), потребно само унети укупну вредност са ПДВ-ом (вредност са две
децимале). Сваки модел уговора садржи, поред Прилога 1, и Прилог 2 - Образац КВИ.
Приликом попуњавања Прилога 1 уговора, у Прилогу 2 - Образац КВИ се аутоматски
приказују сви неопходни подаци за евидентирање појединачних уговора о јавној набавци, а које је
потребно да Републички фонд достави здравственој установи, како би иста била у могућности да
сачини квартални извештај за Управу за јавне набавке, у складу са чланом 132. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Након израде уговора и попуњавања Прилога 1 уговора, потребно је да здравствена установа
одштампа и Прилог 2 уговора који ће приложити уз исти, а у циљу лакшег извештавања Управе за
јавне набавке.
Напомињемо да је оквирни споразум за партије 26 и 27, закључен дана 30.8.2018. године, за
период од 12 (дванаест) месеци, односно до 30.8.2019. године.
За уговоре који ће се закључивати на основу оквирног споразума бр. 76-1/18 од 30.8.2018.
године, за партије 26 и 27, не постоји расподела по здравственим установама, већ су исте у обавези

да уговоре закључују на количине које су им потребне за период трајања оквирног споразума, a
узимајући у обзир расположива финансијска средства.
У случају потребе за закључивањем уговора за додатне количине, здравствене установе се
не обраћају Републичком фонду за здравствено осигурање за сагласност, већ исте закључују на
количине које су им потребне, узимајући у обзир динамику испоруке, период трајања оквирног
споразума и расположива финансијска средства.
Посебно напомињемо да здравствене установе HE ТРЕБА да достављају примерке
закључених уговора у папирној форми Сектору за јавне набавке Републичког фонда. Скениране
уговоре достављати матичној Филијали Републичког фонда. Филијала чува скениране уговоре за
своју евиденцију, и исте не прослеђује Дирекцији Фонда.
Праћење потрошње и испоруке предметног материјала, референтне здравствене установе
ће вршити кроз апликацију за праћење централизованих јавних набавки https://cjn.zus.rfzo.rs/, у
складу са инструкцијом и корисничким упутством бр. 404-1067/16 од 14.11.2016. године.
Такође, за сва даља питања и информације, потребноје обраћати се е-маил-ом, искључиво
на адресу cin.clista@rfzo.rsФилијала је у обавези да проследи ову инструкцију електронским путем свим
здравственим установама из Плана мреже са свог подручја, које у пружању здравствене
заштите користе лекове из партије 26 и 27.
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