
' РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-41/18-

02.2019. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. 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. 404-1-41/18-64 од
30.01.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ХЕМОФИЛИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
-ЗА ПАРТИЈУ 3- 

Бр.ЈН 404-1-110/18-37
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лекови за лечење хемофилије за 2018. 
годину, број ЈН 404-1-110/18-37, за партију 3- ГСекотћтап*т Так1ог VIII са понуђачем РНоетх 
рНагта сЈ.о.о. из Београда, ул. Боре Станковића 2.

О б р а з л о ж е њ е
Предмет јавне набавке је обликован у 8 (осам) партија, за које је, дана 7.11.2018. године 

одржан поступак отврања понуда, изузев за партију 3 - Кекот6тап{п1 Так*ог VIII, за коју је дана 
31.10.2018. године поднет захтев за заштиту права, из ког разлога су, у складу са чланом 150. став 1 1 . 
Закона о јавним набавкама, активности у поступку јавне набавке, за наведену партију, биле 
заустављене.

Сходно наведеном, дана 26.11.2018. године, донета је одлука, број 404-1-41/18-40 о 
закључењу оквирних споразума, за партије 4, 6, 7 и 8 и обустави поступка за партије 1, 2 и 5 у јавној 
набавци лекова за лечење хемофилије за 2018. годину.

Имајући у виду да је Републичка комисија за заштиту права донела Решење бр. 4-00- 
1255/2018 од 04.12.2018. године, примљено код наручиоца дана 18.12.2018. године и заведено под 
бројем 404-1-41/18-48, којим се захтев за заштиту права заинтересованог лица, за партију 3, одбија 
као неоснован, наручилац је наставио активности у поступку јавне набавке, за наведену партију 3 и 
дана 09.01.2019.године, објавио обавештење о продужењу рока за подношење понуда, број 404-1- 
41/18-54 на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Поступак отварања понуда је одржан дана 23.01.2019.године о чему је сачињен Записник о 
отварању понуда бр. 404-1-41/18-63.

Дана 30.01.2019. године комисија је извршила стручну оцену понуда, о чему је сачињен Извештај
о стручној оцени понуда заведен под бројем 404-1-41/18-64.

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: илллл/.јаупепавауке.гјго.гв
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, за партију 3

1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке 

за партију 3:

Број
партије : Г: Назив партије Фармацеутски

облик
Јачина

лека
Јед.
мере

Процењена
јединична

цена
Количина

Процењена 
вредностпо 
партији без 

ПДВ-а

3 Рекотћтап^пј 1ак{ог 
VIII

ргазак ј 
газ^агас га 
газ1уог га 
јпјексјји

250 1.Ј., 500 
ј.ј. и 1000 ј.ј. 

и/или 250 
ј.ј., 500 ј.ј., 
1000 '|.ј. и 
2000 ј.ј.

ј.ј. 52,47 11.250.000 590.287.500,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 -  фармацеутски производи
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-37
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4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима, за партију 3

Благовремено, тј. до дана 23.01.2019. године, до 10:00 часова, Наручиоцу су пристигле 
понуде следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум
пријема Сат

1. РИоепЈх рНагта <±о.о. Боре Станковића 2, 
Београд

23.01.2019.
године 09:12

2. Рћгег 5РВ с±о.о. Трешњиног цвета 1ЛЛ, 
Београд

23.01.2019.
године 09:20

3. ВеоНет 3 <±о.о. Трстењакова 9, Београд 23.01.2019.
године 09:28

Укупан број поднетих понуда за партију 3: 3 (три)
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1. Рћоешх РМагта сЈ.о.о.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-41/18-60 
Назив понуђача: РНоетх Рћагта сЈ.о.о.
Понуда број 256-1/18 од 22.01.2019.године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

IV. Стручна оцена понуда, за партију 3

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК ЈАЧИНА ЛЕКА ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧН
АЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-а ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

3 РекотђЈпзп1гн 
(б Мог VIII

0066903
0066905
0066901

КООЕМАТЕ
ВАУЕК

Вауег 
НеаМсаге  

Мапи?ас1иппд 
5.ГС.1..; Вауег 
Рагтасеу1зка 
сЈгигва <±о.о.

ргабак ј 
га51уагас га  

газ^/ог га  
јпјексјји

250 1.Ј., 500 ј.ј.
и 1000 !.ј. 

и/или 250 ј.ј., 
500 ј.ј., 1000 
|.ј. и 2000 Ј.ј.

Ч 11.250.000 13,46 151.425.000,00 15.142.500,00 166.567.500.00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 151.425.000,00

ИЗНОС ПДВ-а 15.142.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 166.567.500,00

Рок испоруке износи 24 сата од 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 бр. БПН 1451/2013 од 25.11.2013. године.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Комисија констатује да је достављена понуда понуђача Рћоетх Рћагта с!.о.о. 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 3.
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2. РЛгег 5КВ сЈ.о.о.

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-41/18-61 
Назив понуђача: Рђгег 8КВ сЈ.о.о.
Понуда број 01-2019 од 08.01.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 3__________

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСК 
И ОБЛИК ЈАЧИНА ЛЕКА ЈЕДИНИЦ

АМЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧН
АЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-а ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

3 К е ко т в т а п 1 т  
Так1ог VIII

0066770
0066771
0066772
0066773

РеРас1о АР  
РеРас1о АР  
РеРас1о АР 
КеРасЛо АР

У/уеШ Раппа 5.А. 
УУуеШ Р агта  З.А. 
Муе1ћ Р агта  5.А. 
УУуеШ Раппа 5.А.

р гаЗак \ 
газћ/агас га  

гав^уог га  
ЈпјексЈји

250 ј.ј., 500 ј.ј.
и 1000 ј.ј. 

и/или 250 ј.ј., 
500 1,ј, 1000 
ј.ј. и 2000 ј.ј.

У 11.250.000 15,53 174.712.500,00 17,471.250,00 192.183.750,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 174.712.500,00

ИЗНОС ПДВ-а 17.471.250,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 192.183.750,00

Рок испоруке износи 72 сата од пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је именовани понуђач уписан у 

регистар понуђача и да је регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије НШзУЛлллм.пћз.гз утврдила да именовани понуђач нема 

евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, ћИрУ/мллллларг.доу.гз/ утврдила да именовани понуђач 
није у поступку стечаја или ликвидације.

Комисија констатује да је понуда понуђача РЛгег ЗГСВ сЈ.о.о. 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 3.
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3. Веоћет-З сЈ.о.о.

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-41/18-62 
Назив понуђача: ВеоНет-3 с!.о.о.
Понуда број 39 од 21.01.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

БРОЈ
ПАРТИЈ

Е
НАЗИВ ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕН 
И НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК ЈАЧИНА ЛЕКА ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-а ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ом

3 Рекотђ1пап1п1 
!ак(ог VIII

0066180
0066181
0066182
0066183

N111/1/1̂ ® ОсЈарћагта  
АВ &уес!5ка

р га за к \ 
газћ/агас 2а 

газ^ог 2а 
јпјексјји

250 ј.ј., 500 ј.ј. и 
1000 !.ј. и/или 

250 |.ј., 500 1.Ј., 
1000 1.ј. и 2000 

|.ј.

Џ 11.250.000 39,80 447.750.000,0
0 44.775.000,00 492.525.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 447.750.000,00

ИЗНОС ПДВ-а 44.775.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 492.525.000,00

Рок испоруке износи 72 сата од пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача бр. БПН 336/2013 од 27.09.2013. године и бр. БПН 202/2015 

од 23.01.201 б.године
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије ћКр://у\лллллпвз.г5 утврдила да именовани понуђач нема 

евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, ћШх/Ллллллларг.доу.гз/ утврдила да именовани понуђач 
није у поступку стечаја или ликвидације.

Комисија констатује да је понуда понуђача Веоћет-3 сЈ.о.о. неприхватљива у смислу члана 106. став 1. тачка 5), а у вези са чланом 3. став 1. 
тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12, 14/15 и 68/15), јер Понуђач није доставио потписан Модел оквирног 
споразума и Модел уговора као саставног дела Понуде, како је било предвиђено Конкурсном документацијом и како је било наведено у Напомени на 
последњој страни Модела оквирног споразума и Модела уговора, будући да потписивање Модела оквирног споразума и Модела уговора 
представља саглашавање Понуђача са садржином уговора који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере Понуђача да, 
уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, заиста и закључи такав уговор, без могућнсти да накнадно тражи измену појединих елемената 
уговора о јавној набавци.

Комисија напомиње да је чланом 107. став 1. ЗЈН прописана обавеза наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, 
одбије све неприхватљиве понуде, те да је Наручилац дужан да одбије као неприхватљиву понуду понуђача који није доставио потписану последњу 
страну Модела оквирног споразума и Модела уговора, будући да таква понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити њену стварну 
садржину, односно садржи битан недостатак у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН („Службени гласник РС“ , број 124/12,14/15 и 68/15).
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V. Одбијене понуде, за партију 3

Редни
број

понуде
Назив

понуђача
Партија за коју се 

одбија понуда Разлози за одбијање понуде

3. Веоћет-3
сЈ.о.о.

Партија 3 - 
Рекотђјпал^пј Гак1ог 

VIII

Понуда је одбијена као неприхватљива у 
смислу члана 106. став 1. тачка 5), а у вези са 
чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 
14/15 и 68/15), из разлога јер Понуђач није 
доставио потписан Модел оквирног споразума и 
Модел уговора као саставног дела Понуде, како 
је било предвиђено Конкурсном документацијом 
и како је било наведено у Напомени на 
последњој страни Модела оквирног споразума и 
Модела уговора, будући да потписивање 
Модела оквирног споразума и Модела уговора 
представља саглашавање Понуђача са 
садржином уговора који ће Наручилац 
закључити са изабраним понуђачем и 
исказивање намере Понуђача да, уколико му 
буде додељен уговор о јавној набавци, заиста и 
закључи такав уговор, без могућнсти да 
накнадно тражи измену појединих елемената 
уговора о јавној набавци.

VI. Критеријум за доделу уговора и ракгирање, за партију 3

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Оцењивање и рангирање најповољније понуде обавиће се применом следећих елемената 
критеријума:

КРИТЕРИЈУМ БРОЈ ПОНДЕРА

Цена без ПДВ-а 70 лондера

Техничке и технолошке
предности..................................................... 30 лондера

УКУПНО: 100 пондера

I КРИТЕРИЈУМ 1- ЦЕНА (максималан број пондера 70)

Вредновање критеријума 1 -  Цена извршиће се на основу следеће формуле:

70 х најнижа понуђена цена
Пондери за понуду X = .........................-...............................

Цена из понуде X

II КРИТЕРИЈУМ 2 -  ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ (максималан број лодера 30)

КРИТЕРИЈУМ ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ БРОЈ
ПОНДЕРА

1. Продукт чији финални производ не садржи хумане албумине као 
стабилизатор продукта. 7

2. Продукт при чијој производњи у ћелијску културу нису додавани 
анимални или хумани протеини 7

3. Продукт који је произведен на ћелијској култури хуманог порекла 7
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4. Продукт који се може чувати у нераствореном стању, који је 
стабилан на собној температури до 25 степени једнако или дуже од 
3 месеца

5

5. Волумен растварача у коме се лек раствара 4

Вредновање критеријума 2 - ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ, за тачку 5 - 
Волумен раотварача у коме се лек раствара извршиће се на основу следеће формуле:

4 х најнижи понуђени волумен
Пондери за волумен X = -----------------------------------------------

Понуђени волумен из понуде X

Све наведене карактеристике је могуће утврдити из јавно доступних докумената (Сажетак 
карактеристика лека (ЗтРС) и објављене стручне публикације).

Оцењивање понуда РИоепЈх рћагта <±о.о. Рћгег 8РШ сЈ.о.о.

КРИТЕРИЈУМ - Цена без ПДВ-а 70,00 60,67

Продукт чији финални 
производ не садржи хумане 
албумине као стабилизатор 

продукта
7 7

КРИТЕРИЈУМ

Продукт при чијој производњи 
у ћелијску културу нису 

додавани анимални или 
хумани протеини

0 7

ТЕХНИЧКЕИ 
ТЕХНОЛОШКЕ 
ПРЕДНОСТИ

Продукт који је произведен на 
ћелијској култури хуманог 

порекла
0 0

Продукт који се може чувати у 
нераствореном стању, који  Је  

стабилан на собној 
температури до 25 степени 

једнако или дуже од 3 месеца

5 5

Волумен растварача у коме 
се лек раствара 4 2,5

Укупз н број пондера: 86,00 82,17

Ранг листа понуђача за партију 3 - Кекотвтап1ш  Гак(ог VIII:

Ред. бр. Понуђач Понуђена јединична цена Понуђена укупна цена 
без ПДВ-а

1 РћоепЈх рћагта с!.о.о. 13,46 (86,00) 151.425.000,00

2 РЛгег 8ГСВ с1.о.о. 15,53 (82,17) 174.712.500,00

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 РС“ 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,.
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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. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 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.

VIII. Предлог комисије за партију 3
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 

предложила је да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Лекова за 
лечење хемофилије за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-37, за партију 3 - ГСекотвтап1т 
Так1ог VIII, додели понуђачу РНоешх рНагта сЈ.о.о.

Изабрани понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, в.д директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 

одлуку као у диспозитиву.

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).

Проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

59019.22/43
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