
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08 Број: 404-1-23/18-3 
4-5~.6.2018. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник PC" 
бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-23/18-8 од 
15.06.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЛЕК ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ - EVEROLIMUS 5 MG

БР. ЈН 404-4-110/18-23
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лек за лечење ретких болести - 
everolimus 5 mg, број ЈН 404-4-110/18-23, са понуђачем „Phoenix Pharma" d.o.o. из Београда, 
улица Боре Станковића бр. 2, за:

Предмет набавке
Фармацеу

-ТСКИ
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Назив понуђача

Понуђена
јединична

цена

Укупна 
понуђена 

вредност без 
пдв-а

everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 
skleroze i SEGA 

tumora

tableta 5 mg tableta „Phoenix Pharma" d.o.o. 8.871.94 6.387.796.80

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив и адреса 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 установе, 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:

Предмет јавне набавке за период од 12 месеци, је:

Предмет
набавке

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина

Процењена
јединична

цена
Укупна процењена 

вредност без ПДВ-а
everolimus 5 

mg, za lečenje 
tuberozne 

skleroze i SEGA 
tumora

tableta 5 mg tableta 720 8.871,94 6.387.796,80

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

3. Редни број јавне набавке: 404-4-110/18-23

4. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 
понуда, на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15).

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је дана 11.04.2018. године 
покренуо отворени поступак јавне набавке Лекови за лечење ретких болести, број ЈН 404-1-110/18-10. 
У наведеној јавној набавци предмет набавке је обликован у 22 (двадесетдве) партије.

У поступку предметне јавне набавке за партију 18 - everolimus 5 mg, za lečenje tuberozne 
skleroze i SEGA tumora достављена je једна понуда понуђача „Phoenix Pharma“ d.o.o. из Београда, која 
je оцењена као неприхватљива.

Будући да није био испуњен услов за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума за 
партију 18 - everolimus 5 mg, za lečenje tuberozne skleroze i SEGA tumora, jep за понуђени лек није 
утврђена цена у Одлуци о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим
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издавања на рецепт („Службени гласник PC", бр. 14/18, 18/18 и 31/18), дана 17.5.2018. године донета је 
Одлука бр. 404-1-10/18-26 којом се обуставља поступак јавне набавке за горенаведену партију.

Сходно наведеном, Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је покренуо 
поступак јавне набавке Лек за лечење ретких болести - everolimus 5 mg, будући да је испуњен услов за 
примену члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 
и 68/15).

III. О сновни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 15.06.2018. године, до 09:30 часова, Наручиоцу је пристигла понуда 
следећег понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум
пријема Сат

1 „Phoenix Pharma“ d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, Београд 14.6.2018. 11:00

Укупан број поднетих понуда: 1 Оедна).
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IV. Стручна оцена понуда

1, „„Phoenix Pharma" d.o.o.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-23/18-6 
Назив понуђача: „Phoenix Pharma" d.o.o.
Понуда број 83Р/18од 14.06.2013. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ ЈКЛ ЗАШТИЋЕНО 

ИМЕ ЛЕКА
НАЗИВ

ПРОИЗВОЂАЧА
ЛЕКА

ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
J1EKA

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-А

сто
ПА

пдв
-А

износ
ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 
СА ПДВ-ОМ

everolimus 5 mg, 
za lečenje 
tuberozne 

skleroze i SEGA 
tumora

1014001 Votubia*)
NOVARTIS 
PHARMA 
STEIN AG

tableta 5 mg tableta 720 8.871.94 6.387.796.80 10% 638.779.68 7.026.576.48

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач ]е као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 3 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао укупне трошкове припремања

понуде.
Представник понуђача „Phoenix Pharma“ d.o.o. не присуствује поступку преговарања, те сходно томе, а у складу са Позивом за допуну понуде 404-1-23/18-5 

од 08.6.2018. године, коначна цена наведеног понуђача је она цена која је наведена у достављеној понуди, а која износи 8,871.94 динара без ПДВ-а по јединици 
мере.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Phoenix Pharma" d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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V. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У предметној јавној набавци пристигла је једна прихватљива понуда и то понуда понуђача „Phoenix 
Pharma" d.o.o.:

Предмет набавке Назив понуђача Понуђена 
јединична цена

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 
skieroze i SEGA 

tumora

„Phoenix Pharma11 d.o.o. 8.871.94 6.387.796.80

Како је Комисија утврдила да понуђач чија је понуда оцењена као прихватиљива, испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду у отвореном 
поступку јавне набавке број 404-1-110/18-10, 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).

VI. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РСМ бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.

VII. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила 
је да ое одпука о закл»учењу оквирног споразума за јавну набавку Лек за лечење ретких болести - 
everolimus 5 mg, ЈН 404-4-110/18-23, додели доле наведеном понуђачу:

Предмет набавке Назив понуђача Понуђена 
јединична цена

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 
skieroze i SEGA 

tumora

„Phoenix Pharma" d.o.o. 8.871.94 6.387.796.80

Горе наведени понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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

VIII. 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).
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