ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015),
Институт за ортопедију БАЊИЦА објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА I, II и III КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ
➢ Предмет јавне набавке: Лек fitomenadion (vitamin К1) 2 mg и 10 mg
➢ Број јавне набавке: 404-1-110/19-100
➢ Назив наручиоца: РФЗО
➢ Адреса наручиоца: ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд
➢ Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs
➢ Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање Републички фонд за здравствено
осигурање, као наручилац, спровео је отворени поступак јавне набавке и закључио оквирни споразум, док
појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене установе из плана мреже здравствених установа
➢ Врста предмета јавне набавке: Добра
➢ Опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН: Лек fitomenadion (vitamin К1) 2 mg и 10 mg, ОРН33600000
➢ Поступак јавне набавке се спроводи са циљем закључења оквирног споразума
➢ Критеријум/елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
➢ Највишеа и најнижа понуђена цена по партијама и број примљених понуда: Приказана у табеларном делу,
који је саставни део Одлуке о додели оквирног споразума, објављеној на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца www.javnenabavke.rfzo.rs
➢ Највиша и најнижа пониђена цена прихватљиве понуде: Приказана у Одлуци о додели оквирног споразума,
објављеној на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.javnenabavke.rfzo.rs
➢ Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
➢ Процењена вредност набавке за уговоре који су предмет овог обавештења: 2.784,00 РСД
Р. бр.

Основни подаци о понуђачу

Број понуда

1
2

PHOENIX PHARMA doo Beograd, ul. Bore Stankovića br. 2
PHOENIX PHARMA doo Beograd, ul. Bore Stankovića br. 2

1
1

➢
➢
➢

➢

Уговорена вредност
РСД без ПДВ
1.406,40
7.032,00
Ʃ 8.438,40

Датум закључења
уговора
22.05.2020.
24.07.2020.

Датум закључења уговора: I, II и III квартал 2020. године (27.02.-31.08.2020.)
Период важења уговора: до окончања испоруке уговорених добара
Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се, током трајања овог уговора, цена за лек
који је предмет овог 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 овог уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који
је предмет овог уговора, ценом из овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити
закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума.
Лице за контакт: Одсек јавних набавки, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edu.rs
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