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Сектор за јавне набавке 
08/2 број 404-1-64/16-20 
16.01.2017. 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 

 
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 Лекови са Листе Ц Листе лекова је: 

Број 
партије 

Назив 
партије 

Фармацеутски 
облик 

Јачина 
лека Јединица мере Количина 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 

1 epoetin teta 

rastvor za 
injekciju u 

napunjenom 
injekcionom 

špricu 

2000 i.j. 

napunjen 
injekcioni 

špric/napunjen 
injekcioni špric 

sa bezbedosnim 
sredstvom 

2.478 1.180,86 2.926.171,08 

2 trastuzumab rastvor za 
injekciju 600mg/5ml bočica staklena 485 160.276,50 77.734.102,50 

3 panitumumab 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

5ml 
(20mg/ml) bočica staklena 1.240 43.147,70 53.503.148,00 

4 pazopanib film tableta 

200 mg film tableta 990 2.484,07 2.459.229,30 

400 mg film tableta 10.020 4.968,13 49.780.662,60 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 4 52.239.891,90 

5 afatinib film tableta 

20 mg film tableta 420 7.352,83 3.088.188,60 

30 mg film tableta 420 7.352,83 3.088.188,60 

40 mg film tableta 4004 7.352,83 29.440.731,32 

50 mg film tableta 420 7.352,83 3.088.188,60 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 5 38.705.297,12 

УКУПНО: 225.108.610,60 

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 
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Назив и ознака из општег речника набавке:  
33600000– фармацеутски производи 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-63 

7. Уговорена вредност за четврти квартал 2016. године: 

Партија 
Предмет 
набавке 

(ИНН) 
Фармацеутски 

облик 

 

Јачина 
лека 

Назив 
добављача 

Уговорена вредност 
без ПДВ-а  у периоду 
од дана потписивања 

оквирног споразума до 
31.12.2016. године 

1 epoetin teta 
rastvor za injekciju u 

napunjenom 
injekcionom špricu 

2000 i.j. 
„Farmalogist“ 

d.o.o. 0,00 

2 trastuzumab rastvor za injekciju 600mg/5ml „Roche“ d.o.o. 160.276.500,00 

3 panitumumab koncentrat za rastvor 
za infuziju 

5ml 
(20mg/ml) 

 

„PharmaSwiss“ 
d.o.o. 

 

23.731.235,00 

4 pazopanib film tableta 
200 mg „Phoenix 

Pharma“ d.o.o. 
149.044,20 

400 mg 596.175,60 

5 afatinib film tableta 

20 mg 
„Boehringer 
Ingelheim 

Serbia“ d.o.o. 

0,00 

30 mg 0,00 

40 mg 0,00 

50 mg 0,00 

УКУПНО: 
 

184.752.954,80 
 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

9. Број примљених понуда:  
Укупан број поднетих понуда:  5 (пет) 
Број понуда по партијама: 
 
Партија Предмет набавке Број понуда по 

партији 
1 epoetin teta 2 

2 trastuzumab 1 

3 panitumumab 1 

4 pazopanib 1 

5 afatinib 1 
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10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Партија 
Предмет 
набавке 

(ИНН) 
Фармацеутски облик 

 
Јачина лека 

НАЈВИША 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

1 epoetin teta 
rastvor za injekciju u 

napunjenom 
injekcionom špricu 

2000 i.j. 1.380,76 1.137,59 

2 trastuzumab rastvor za injekciju 600mg/5ml 160.276,50 160.276,50 

3 panitumumab koncentrat za rastvor 
za infuziju 5ml (20mg/ml) 43.147,70 43.147,70 

4 pazopanib film tableta 
200 mg 2.484,07 2.484,07 
400 mg 4.968,13 4.968,13 

5 afatinib film tableta 

20 mg 
7.352,83 7.352,83 30 mg 

40 mg 
50 mg 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Партија 
Предмет 
набавке 

(ИНН) 
Фармацеутски облик 

 
Јачина лека 

НАЈВИША 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

1 epoetin teta 
rastvor za injekciju u 

napunjenom 
injekcionom špricu 

2000 i.j. 1.137,59 1.137,59 

2 trastuzumab rastvor za injekciju 600mg/5ml 160.276,50 160.276,50 

3 panitumumab koncentrat za rastvor 
za infuziju 5ml (20mg/ml) 43.147,70 43.147,70 

4 pazopanib film tableta 
200 mg 2.484,07 2.484,07 
400 mg 4.968,13 4.968,13 

5 afatinib film tableta 

20 mg 
7.352,83 7.352,83 30 mg 

40 mg 
50 mg 

12.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
За партију 2 – trastuzumab 600mg/5ml, уговор ће извршити добављач „Roche“ d.o.o. са 
подизвођачем „Adoc“ d.o.o. 

13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:  
18.11.2016. године 

14. Датум закључења оквирног споразума: Четврти квартал 2016. године - од дана 

потписивања оквирног споразума до 31.12.2016. године 

15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

„PharmaSwiss“ d.o.o. Батајнички друм бр. 5а, Београд 100057656 17338480 

„Boehringer Ingelheim Serbia“ 
d.o.o. Милентија Поповића бр. 5а, Београд 106330871 20579056 

Farmalogist d.o.o. Миријевски булевар 3 100270693 17408933 
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„Roche“ d.o.o.      Милутина Миланковића бр. 11а, Нови  
     Београд 

100042265 07530196 

„Phoenix Pharma“ d.o.o.      Боре Станковића бр.2, Београд 100000266 07517807 

16.  Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 
       Период важења оквирног споразума за партије 1, 2, 3, 4 и 5 је од 02.12.2016. до 02.09.2017. 
године. 

      17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговорена цена мења се у случају да због измене 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 Одлуке. У том случају, ценом из уговора 
сматраће се цена из Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу Одлуке. 

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.  

Повећање цене лека, 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 ће се сматрати цена лека из захтева Добављача, о чему ће 
бити закључен анекс уговора, а након закључења анекса оквирног споразума. 

 
 
 
 

  ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА  
  ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

   
   

  Марија Митић 
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