
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
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08/2 број; 404-1-3/20-31
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Јована Мариновића 2 
Б е о r р а д

На основу члана 108. и 109. 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. 404-1-3/20-30 од
22.04.2020. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ 
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ОРИГИНАЛНИХИ ИНОВАТИВНИХ ЛЕКОВА 
Бр. ЈН 404-1-110/20-3
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Диспозитив одлуке

I Додељује се оквирни споразум за јавну набавку Оригиналних и иновативних лекова, број 404-1- 
110/20-3, следећим понуђачима за доле наведене партије:

Број лартије Назив партије Назив понуђача Адреса понуђача

1 kobimetinib Roche d.o.o. Милутина Миланковића бр. 11a, 11000 Београд

2 dabrafenib Medica Linea Pharm d.o.o. Бродарска бр. 16, 11000 Београд

3 trametinib Medica Linea Pharm d.o.o. Бродарскабр. 16, 11000 Београд

4 nivolumab 4 ml Amicus SRB d.o.o. Милорада Јовановића бр. 9,11000 Београд

5 Nivolumab 10 ml Amicus SRB d.o.o. Милорада Јовановића бр. 9, 11000 Београд

6 teriflunomid Adoc d.o.o. Милорада Јовановића бр. 11, 11000 Београд

8 natalizumab Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, 14000 Ваљево

9 alemtuzumab Adoc d.o.o. Милорада Јовановића бр. 11, 11000 Београд

10 fingolimod Phoenix Pharma d.o.o. Боре Станковића бр. 2, 11000 Београд

11 okrelizumab Velexfarm d.o.o. Проте Матеје бр. 70, 11000 Београд

12 kladribin Merck d.o.o. Омладинских бригада бр. 90в, 11000 Београд

13 alektinib Roche d.o.o. Милутина Миланковића бр. 11a, 11000 Београд

14 osimertinib Adoc d.o.o. Милорада Јовановића бр. 11, 11000 Београд

П Обуставља се отворени поступак јавне набавке Оригиналних и иновативних лекова, број 
404-1-110/20-3, за следећу партију:

Бр.
партије Назив партије Процењена вредност ПДВ-а по 

партијама

7 dimetilfumarat 38.401.818,00

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: Органшација за обавезно социјално осигурање

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

1. Врста предмета јавне набавке: добра

2. Датум доношења Одлуке о покретању поступка: 11.03.2020, године

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

Предмет јавне набавке Оригинални и иновативни лекови, број ЈН: 404-1-110/20-3, обликован је у 
14 (четрнаест) партија, и то:

Број
партије

Назив
партије

Фармацеутски
облик

Јачина/
концентрација

лека

Јединица
мере

1 kobimetinib film tableta 20 mg tableta

2 dabrafenib kapsula tvrda 75 mg kapsula

3 trametinib film tableta 2 mg tableta

4 nivolumab
4 ml

koncentrat za 
rastvor za irtfuziju 4 ml (10mg/ml) bočica

5 nivolumab
10 ml

koncentrat za 
rastvor za infuziju 10 ml (10mg/ml) bočica

6 teriflunomid film tableta 14 mg tableta

7 dimetilfumarat
gastrorezistentna 

kapsula, tvrda 240mg kapsula

8 natalizumab
koncentrat za 

rastvor za infuziju 300mg/15ml bočica

9 alemtuzumab
koncentrat za 

rastvor za infuziju 12mg/1.2 bočica

10 fingolimod kapsula, tvrda 0.5mg kapsula

11 okrelizumab
koncentrat za 

rastvor za infuziju 300mg/10ml bočica

12 kladribin tableta 10mg tableta

13 alektinib kapsula, tvrda 150mg kapsuia

14 osimertinib film tableta 80mg tableta

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 -  фармацеутски производи.

4. Редни број јавне набавке: 404-1-110/20-3

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

111. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 16.04.2020. године, до 11,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

Р.Б Назив понуђача Адреса понуђача Датум
пријема

Сат

1. Amicus SRB d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 9, Београд 09.04.2020. 11:50h

2. Adoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд 10.04.2020. 09.45h
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3. Roche d.o.o. ул. Милутина Миланковића бр. 11а, Нови 
Београд 10.04.2020. 09:47h

4. Roche d.o.o. ул. Милутина Миланковића бр. 11a, Нови 
Београд 15.04.2020. 10:05h

5. Adoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд 15.04.2020. 10:07h

6. Merck d.o.o. ул.. Омладинских бригада бр. 90в, Нови 
Београд 15.04.2020. 14:58h

7. Amicus SRB d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 9, Београд 16.04.2020. 07:45h

8. Velexfarm d.o.o. ул. Проте Матеје бр. 70, Београд 16.04.2020. 08:12h

9. Vega d.o.o. ул. Вука Караџића бр. 41, Ваљево 16.04.2020. 08.30h

10. Medica Linea Pharm d.o.o. ул. Бродарска бр. 16, Београд 16.04.2020. 09:35h

11. Phoenix Pharma d.o.o. Ул. Боре Станковића бр. 2, Београд 16.04.2020. 10:20h

Укупан број поднетих понуда: 8 (осам) и 3 (три) допуне понуде 

Број понуда по партијама:

Број
партије

Назив
партије

Фармацеутски
облик

: Јачина/ 
концентрација 

лека

Јединица
мере

Број 
понуда no 
партијама

1 kobimetinib film tableta 20 mg tableta 1

2 dabrafenib kapsula tvrda 75 mg kapsula 2

3 trametinib film tableta 2 mg tableta 2

4 nivolumab 
4 ml

koncentrat za 
rastvor za infuziju 4 ml (10mg/ml) bočica 1

5 nivolumab 
10 ml

koncentrat za 
rastvor za infuziju 10 ml (10mg/ml) bočica 1

6 teriflunomid film tableta 14 mg tableta 1

7 dimetilfumarat
gastrorezistentna 

kapsula, tvrda 240mg kapsula 1

8 natalizumab
koncentrat za 

rastvor za infuziju 300mg/15ml bocica 2

9 alemtuzumab
koncentrat za 

rastvor za infuziju 12mg/1.2 bočica 1

10 fingolimod kapsula, tvrda 0.5mg kapsula 2

11 okrelizumab
koncentrat za 

rastvor za infuziju 300mg/10ml bočica 1

12 kladribin tableta 10mg tableta 1

13 alektinib kapsula, tvrda 150mg kapsula 1

14 osimertinib film tableta 80m g tableta 1
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IV. Стручна оцена понуда

4.1. AMICUS SRB d.o.o.

Број под којим је понуда заведена: 404-1-3/20-13 и допуна понуде заведена под бројем: 404-1-3/20-24 
Понуда број: 827 од 09.04.2020. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије: 4 и 5.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 254.425.132,40 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 279.867.645,64

Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева Купца.
Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доотавио попуњен Образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао укупне трошкове припремања

понуде.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 2183/2015 од 25.05.2015. године. Провером на интернет
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.aDr.aov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Amicus SRB 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), за партије 4 и 5.

4.2. ADOC d.o.o.
Број под којим је понуда заведеиа: 404-1-3/20-15 и допуна понуде заведена под бројем: 404-1-3/20-22 
Понуда број 5658 од 08.04.2020. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије: 6, 9 и 14.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 318.680.682,76 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 350.548.751,04

Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева Купца.
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 је исказао укупне трошкове припремања 

понуде у износу од 200,00 дин без пдв-а.

Понуђач је, као саставни део своје понуде доставио Изјаву за партију 14, којом се обавезује да ће за време важења уговора сносити трошкове генетског 
тестирања EGFR Т790М из крви и ткива за осигурана лица која су кандидати за лечење леком osimertinib, заштићеног назива Tagrisso®.

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 195/2013 од 20.09.2013. године.Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.aDr.aov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.
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Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Adoc 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), за партије 6, 9 и 14.

4.3. ROCHE d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-3/20-16 и допуна понуде заведена под бројем: 404-1-3/20-21
Понуда број 947/20 од 09.04..2020. године.
Понуђач је поднео понуду са подизвођачем Adoc d.o.o.
Понуђач је поднео понуду за партије: 1 и 13.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 302.730.913,80
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 333.004.005,18

Рок испоруке 48 сата од дана пријема писменог захтева Купца.
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 је исказао укупне трошкове припремања 

понуде у износу од 200,00 дин.

Понуђач је, као саставни део своје понуде доставио Изјаву за партију 1 и партију 13 којом се обавезује:
- да ће за лек kobimetinib, заштићеног назива Coteilic®, који је предмет партије 1, за осигурана лица Републичког фонда, о свом трошку уз лек обезбедити 

тестове за утврђивање BRAF мутације и
- да ће за време важења уговора сносити трошкове ALK генетског тестирања за осигурана лица која су кандидати за лечење леком alektinib, заштићеног 

назива Alecensa®, који је предмет партије 13.

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 1085/2013 од 07.11.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Roche 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), за партије 1 и 13.

4.4. MERCK d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-3/20-23 
Понуда број 219/20 од 10.04.2020. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партију 12.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 170.670.142,50 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а; 187.737.156,75

Рок испоруке износи 72 сати од дана пријема писменог захтева Купца.
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 1042/2013 од 05.11.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација акгивна.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Merck 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), за партију 12.

4.5.VELEXFARM d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-3/20-25 
Понуда број 510 од 6.4.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партију 11.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 411.166.665,00 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 452.283.331,50

Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева Купца.
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.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 805/2018 од 23.03.2018. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.aprqov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Velexfarm d.o.o. прихват>ива 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 11.

4.6.VEGA d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-3/20-26 
Понуда број 207/IV-2020 од 15.04..2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партију 8.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 54.596.761,44 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 60.056.437,58

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева Купца.
Рок важења понуде је 100 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.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио изјаву за партију 8 да је Medis pharma doo спремна да за потребе осигураних лица РФЗО обезбеди 

одређиванје и праћење JCV Индекса у крви.
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Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 698/2013 од 18.10.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација акгивна.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.gov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена лонуда понуђача Vega 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), за партију 8.

4.7. MEDICA LINEA PHARM d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1 -3/20-27 
Понуда број 728/20 од 25.03 .2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самоотално.
Понуђач је поднео понуду за партије 2, 3 и 10.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 277.028.148,02 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 304.730.962,82

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева Купца.
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.

Понуђач је, као саставни део своје понуде доставио Изјаву за партије 2 и 3 којом се обавезује да ће за лек dabrafenib, заштићеног назива Tafmlar caps 
120x75mg, који је предмет партије 2 и лек trametinib, заштећеног назива Mekinist tbl 30x2mg, за осигурана лица Републичког фонда, о свом трошку уз лек 
обезбедити тестове за утврђивање BRAF мутације.

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 2238/2017 од 24.08.2017. године и БПН 2176/2018 од 
14.08.2018. године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.aov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да достављена понуда понуђача Medica Linea Pharm d.o.o. за партију 10 није прихватлзива у смислу члана 3. став 1. 
тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12, 14/15 и 68/15), из разлога што вредност покуде за наведену партију прелази 
процењену вредност те партије.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Medica Linea Pharm d.o.o. прихватл>ива y смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12,14/15 и 68/15), за партије 2 и 3.
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4.8. PHOENIX PHARMA d.o.o.
Број под којим je понуда заведена: 404-1-3/20-28 
Понуда број 72/20 од 15.04.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 2, 3, 7, 8 и 10.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 400.288.615,88 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 440.317.477,47

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева Купца.
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.

Понуђач је, као саставни део своје понуде доставио Изјаву за партије 2 и 3 којом се обавезује да ће за лек dabrafenib, заштићеног назива TAFINLAR 0, који 
је предмет партије 2 и лек trametinib, заштећеног назива MEKINIST0, за осигурана лица Републичког фонда, о свом трошку уз лек обезбедити тестове за 
утврђивање BRAF мутације.

Понуђач је као саставни део своје понуде доставио изјаву за партију 8 да je Medis pharma doo спремна да за потребе осигураних лица РФЗО обезбеди 
одређиванје и праћење JCV Индекса у крви.

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 1451/2013 од 25.11.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација акшвна.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.gov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.
Комисија је констатовала да достављена понуда понуђача Phoenix Pharma d.o.o. за партију 7 није прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 

33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12, 14/15 и 68/15), из разлога што вредност понуде за наведену партију прелази 
процењену вредност те партије.

Комисија је констатовала да је  достављена 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), за партије 2, 3, 8 и 10.
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде;

Број под 
којим је 
понуда 

заведена

Назив
понуђача

Партија за коју ce 
одбија понуда

Разлози за одбијање 
понуде

Понуђена укупна 
вредност без ПДВ-а

404-1-3/20-27 Medica Linea 
Pharm d.o.o. o. 10

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у 

смислу члана 3. став 1 
тачка 32) ЗЈН из 

разлога наведених у 
тачки 4.7. ове Одлуке.

119.414.647,52

404-1-3/20-28 Phoenix 
Pharma d.o.o. 7

Понуда је одбијена као 
неприхватљива у 

смислу члана 3. став 1 
тачка 32) ЗЈН из 

разлога наведених у 
тачки 4.8. ове Одлуке.

85.338.162,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У предметном поступку јавне набавке пристигла је по једна понуда за партије 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 

13 и 14, које су оцењене као прихватљиве, те сходно томе није извршено рангирање.

Имајући у виду да је за партије 2, 3 и 8 пристигло више понуда, односно, по две, Комисија је 
извршила рангирање на следећи начин:

За партију 2

Ред. бр. Понуђач

1 Medica Linea Pharm d.o.o

2 Phoenix Pharma d.o.o.

За партију 3

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Medica Linea Pharm d.o.o.

Phoenix Pharma d.o.o.

За партију 8

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Vega d.o.o.

Phoenix Pharma d.o.o.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у поступку 
јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног 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 PC1' бр. 
124/12, 14/15 и 68/15).

У складу са чланом 79. став 2. 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.

Како је Комисија утврдила да понуђачи чије су понуде оцењене као најповољније, испуњавају 
услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у јавно

11



доступне податке, од истих није било захтевано захтевано достављање доказа, у скпаду са чланом 79. 
став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Оригиналних и иновативних лекова, број 404-1-110/20-3 за партију 7, будући да 
нису испуњени услови за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума из разлога што је за наведену 
партију достављена понуда која је оцењена као неприхватљива.

VIII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" 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.
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IX. Предлог комисије

I Комисија за спровођењ е предметне јавне  набавке, после стручне оцене понуда предложила је  да се донесе Одлука о закљ учењ у оквирног 
споразума за јав ну  набавку О ригиналних и иновативних лекова, број 404-1 >110/20-3 и оквирни споразум додели доле наведеним понуђачима по 
партијама:

Број
партије Назив партпије ЈКЛ

Заштићени 
: назив 
понуђеног 

v добра

Произвођач Фармацеутски
облик

Јачина/
концентрацнја

лека

Јединица
мере

Назив
понуђача

1 kobimetinib 1039337 Cotellic® ROCHE S.PA., Italija film tableta 20 mg tableta Roche d.o.o.

2 dabrafenib 1039102 Tafinlar caps 
120x75mg Glaxo Wellcome Spanija kapsula tvrda 75 mg kapsula Medica Linea 

Pharm d.o.o.

3 trametinib 1039658 Mekinist tbl 
30x2mg Novartis Pharma Nemacka film tableta 2 mg tableta Medica Linea 

Pharm d.o.o.

4 nivolumab 4 ml 0039334 OPDIVO

BRISTOL MYERS SQUIBB 
S.R.L./SWORD LABORATORIES T/A 

BRISTOL MYERS SQUIBB 
CRUISERATH BIOLOGICS

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju
4 ml (10mg/ml) bočica Amicus SRB 

d.o.o.

5 nivolumab 10 ml 0039333 OPDIVO

BRISTOL MYERS SQUIBB 
S.R.L./SWORD LABORATORIES T/A 

BRISTOL MYERS SQUIBB 
CRUISERATH BIOLOGICS

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju
10 ml (10mg/ml) bočica Amicus SRB 

d.o.o.

6 teriflunomid 1014003 Aubagio®
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 

Francuska
film tableta 14 mg tableta Adoc d.o.o.

8 natalizumab 0014403 TYSABRI Biogen (Denmark) Manufacturing APS
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

300mg/15ml bočica Vega d.o.o.

9 alemtuzumab 0014002 Lemtrada® GENZYME IRELAND LIMITED, Irska; 
GENZYME LIMITED, V.Britanija

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju
12mg/1.2 bočica Adoc d.o.o.

10 fingolimod 1014075 GILENYA Novartis Pharma Stein AG kapsula, tvrda 0.5mg kapsula Phoenix 
Pharma d.o.o.

11 okrelizumab 0014008 CORPOS Hemofarm a.d. Vršac u saradnji sa F. 
Hoffman-La Roche Ltd, Švajcarska

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju
300mg/10ml bočica

Velexfarm
d.o.o.
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12 kladribin 1014010 Mavenclad ®

NERPHARMA S.R.L., Italija, Milano 
(Ml), Viale Pasteur, 10(loc.Nerviano);

R-PHARM GERMANY GMBH, 
Nemačka, lllertissen, Heinrich-Mack- 

Strasse 35

tableta 10mg tableta Merck d.o.o.

13 alektinib 1309650 Alecensa® ROCHE S.P.A., Italija kapsula, tvrda 150mg kapsula Roche d.o.o.

14 osimertinib 1039670 Tagrisso® ASTRAZENECA AB, Švedska film tableta 80mg tableta Adoc d.o.o.

Од наведених понуђача набавку ће уз помоћ подизвођача извршити Roche d.o.o.

ti Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је да се донесе Одлука о обустави поступка 
за јавну набавку Оригиналних и иновативних лекова, број 404-1-110/20-3 за партију 7 из разлога наведених у тачки VII ове Одлуке.
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Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси Одлуку 
као у диспозитиву.

Проф. др Сања Вадојевић Ш кодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

X. 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 PC", број 124/12, 14/15 и 68/15).
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