
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-1/18-14

03.2018. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. и члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник 
РС" бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-1/18-13 од
21.03.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ 

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ SEBELIPASE ALFA I ELOSULFASE ALFA
Бр. JH 404-1-110/18-1
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Диспозитив одлуке

I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лекови за лечење ретких болести 
sebelipase alfa и elosulfase alfa, број 404-1-110/18-1, са понуђачем INO-PHARM d.o.o из Београда, ул. 
Браће Ковач 2 за партију 1:

Број
партије Назив партије Јединица

мере
Понуђена 

јединична цена
Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а Понуђач

1 sebelipase alfa бочица 740.807,18 10.371.300,52 INO-pharm d.o.o.

II Обуставља се отворени поступак јавне набавке Лекови за лечење ретких болести 
sebelipase alfa и elosulfase alfa, број 404-1-110/18-1 за партију 2:

Број
партије

Назив
партије

Фармацеу
тски

облик
Јачина лека Јединица

мере Количина
Процењена
јединична

цена

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а

2 elosulfase alfa
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju

5mg/5ml бочица 1.859 93.063,20 173.004.488,80

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

3. Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке и 
закључује оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене 
установа из Плана мреже здравствених установа.

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: добра

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке: 

Предметјавне набавке лекова за лечење ретких болести обликован је у 2 партије:
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Број
партије Назив партије Фармацеутски

облик
Јачина

лека
Јединица

мере Количина
Процењена
јединична

цена

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а

1 sebelipase alfa koncentrat za 
rastvor za infuziju 20mg/10ml bočica 14 740.807,18 10.371.300,52

2 elosulfase alfa koncentrat za 
rastvor za infuziju

5mg/5ml bočica 1.859 93.063,20 173.004.488,80

Укупно без ПДВ-а: 183.375.789,32

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 -  фармацеутски производи, за све партије.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-1

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 21.03.2018. године, до 10:00 часова, Наручиоцу је пристигла понуда следећег 
понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум
пријема Сат

1 INO-PHARM D.0.0 Браће Ковач 2, Београд 21.03.2018. 9:22

Укупан број понуда: 1 0'една). 

Број понуда по партијама:

Број
партије Назив партије Фармацеутски облик Јачина лека Јединица мере Број понуда

1. sebelipase alfa koncentrat za rastvor 
za infuziju 20mg/10ml bočica 1

2. elosulfase alfa koncentrat za rastvor 
za infuziju

5mg/5ml bočica 1
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IV. Стручна оцена понуда 

1. INO-PHARM d.o.o.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-1/18-11 
Назив понуђача: INO-PHARM d.o.o.
Понуда број 116/18 од 14.03.2018. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1 и 2

БРОЈ
ПАР-
ТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИ- 
ЋЕНОИМЕ 

ЛЕКА

НАЗИВ 
ПРОИЗВО- 

ЂАЧА ЛЕКА

ФАРМАЦЕУТС 
КИ ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИ-
НИЦА
MEPE

КОЛИ-
ЧИНА

ЈЕДИНИ- 
ЧНА ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС п д в - 
А

УКУПНА ЦЕНА 
СА ПДВ-ОМ

1 sebelipase alfa / Kanuma

Alexion Pharma 
International 
Operations, 

Unlimited 
Сотрапу, Irska

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju

20 mg/ 
10 ml bočica 14 740.807,18 10.371.300,52 10% 1.037.130,05 11.408.430,57

2 elosulfase alfa 0055012 Vimizim
Biomarin 

International 
Limited, Irska

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju

5 mg/ 
5 ml bočica 1.859 92.337,70 171.655.784,30 10% 17.165.578,43 188.821.362,73

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 182.027.084,82

ИЗНОС ПДВ-а 18.202.708,48

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 200.229.793,30

Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок испоруке износи 72 сата од дана добијања законом предвиђене документације за промет нерегистрованог лека.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао укупне трошкове припремања 
понуде.
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Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 2385/2017 од 12.09.2017. године и БПН 727/2013 од 
21.10.2013. године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.

Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема 
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.gov.rs утврдила да именовани понуђач 
није у поступку стечаја или ликвидације.

Понуђач INO-pharm d.o.o. је за партију 1 sebelipase alfa, koncentrat za rastvor za infuziju 20mg/10 ml, доставио понуду за лек заштићеног назива Kanuma 
јединичне цене 740.807,18 динара без ПДВ. Понуђач је доставио Сажетак карактеристика лека (SPC - Summary of Product Characteristics) у коме ce наводи да је 
понуђени лек индикован за лечење дефицијенције лизозомске киселе липазе (LAL deficijencija).

Понуђач INO-pharm d.o.o. је за партију 2 elosulfase alfa, koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/5 ml, доставио понуду за лек заштићеног назива Vimizim 
јединичне цене 92.337,70 динара без ПДВ, која је изнад цене лека прописане у Одлуци о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је 
режим издавања на рецепт ("Службени гласник РС", број 14 од 23.02.2018.године), а која износи 92.337,30 динара. Комисија је увидом на интернет страници 
Агенције за лекове и медицинска средства (https://www.alims.qov.rs/ciril/lekovi/pretrazivanie-humanih-lekova) установила да понуђени лек има важећу дозволу за 
стављање лека у промет у Републици Србији бр. 515-01-03418-15-001 од 21.07.2016. године, датум истицања решења: 21.07.2021 .године.

Комисија констатује да је понуда понуђача INO-pharm d.o.o., за партију 1, прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

Комисија констатује да је понуда понуђача INO-pharm d.o.o., неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), за партију 2, јер је понуђена цена изнад цене прописане у Одлуци о највишим ценама лекова за 
употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт ("Службени гласник РС", број 14 од 23.02.2018.године).
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијена је следећа понуда:

Број под којим 
је  понуда 
заведена

Назив понуђача

Партија 
за коју се 

одбија 
понуда

Разлози за одбијање 
понуде

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

Понуђена цена 
(укупна цена без 

ПДВ-а)

404-1-1/18-11 INO-PHARM
d.o.o. 2

Понуда је неприхватљива у 
смислу члана 3. став 1. 

тачка 33) Закона ојавним 
набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15), јер цена за 

понуђени лекје већа од цене 
у Одлуци о највишим ценама 
лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим 
издавања на рецепт 

("Службени гласник PC", 
број 14/18)

173.004.488,80 171.655.784,30

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У предметној јавној набавци пристигла је само једна прихватлзива понуда за партију 1 и то 
понуда понуђача INO-PHARM d.o.o:

Број
партије Назив партије Јединица мере

Понуђена
јединична

цена

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

1 sebelipase alfa бочица 740.807,18 10.371.300,52

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у поступку 
јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног, печатом овереног и потписаног обрасца изјаве 
понуђача дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености услова (обрасци бр. 9 
и 10 у конкурсној документацији), у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац је у обавези да пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума од понуђача 
чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са 
чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Како је Комисија утврдила да понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у јавно доступне 
податке, од истог није било захтевано достављање доказа, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Лекови за лечење ретких болести sebelipase alfa и elosulfase alfa, 
број 404-1-110/18-1 за партију 2, се обуставља из доле наведених разлога:

Број партије Предмет набавке Разлог за обуставу

2 elosulfase alfa
За партију 2 је достављена једна 

неодоварајућа понуда
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I Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предпожила је да ce Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Лекови за лечење 
ретких болести sebelipase alfa и elosulfase alfa, број 404-1-110/18-1 за партију 1 додели доле 
наведеном понуђачу:

VIII. Предлог комисије

Број
партије Назив партије Јединица

мере
Понуђена 

јединична цена
Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а Понуђач

1 sebelipase alfa бочица 740.807,18 10.371.300,52 INO-pharm d.o.o.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

II Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предпожила је да се обустави поступак јавне набавке Лекови за лечење ретких болести sebelipase 
alfa и elosulfase alfa, број 404-1-110/18-1 за партију 2 из доле наведених разлога:

Број партије Предмет набавке Разлог за обуставу

2 elosulfase alfa
За партију 2 је достављена једна 

неодоварајућа понуда

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси одлуку 
као у диспозитиву.

доц. др Сања Радојевић Шкодрић

ШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ 
БАВКИшлш

Марија Митић

IX. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

60018.26/86


