
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-64/19-/Ц 

^  ./112019. 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. 404-1-64/19-10 од 
04.12.2019. године, в.д. директора Републичког фонда,за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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Диспозитив одпуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лека са Листе Ц Листе лекова за 2019. 
годину, тЛЈк5Јтаћ-геЈегеп*т 1ек, бр. ЈН 404-1-110/19-71 са понуђачем Рћоетх РНагта сЈ.о.о из 
Београда, улица Боре Станковића бр. 2.

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: ^ллллл/.јаупепађаукеЛго.гз

4. Врсте наручиоца: Организација 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.

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 Лека са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, ЈпМ5Јтав-ге1егеп1п1 1ек, број 
404-1-110/19-71, за период од 12 месеци:

Предмет
набавке Фармацеу- 

тски облик
Јачина

лека
Јединица

мере

Процењена 
јединична 
цена (без 

ПДВ-а)

Количина

Укупна 
процењена 
вредност 
(без ПДВ-а)

ЈпЛЈкбЈтав

ге1егеп{т
1ек

рга§ак га 
копсеп*га* 
га габћ/ог 
га  ЈгЛшји

100
т д ћосјса 40.335,10 2.000 80.670.200,00

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

2. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-71

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак



Благовремено, тј. до дана 4.12.2019. године, до 10:00 часова, Наручиоцу је пристигла понуда следећег 
понуђача:

III. Основни подаци о понуђачима

р.
Б.

Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1 РИоепЈх Рћагта с ј.о .о . Ул. Боре Станковића бр. 2 04.12.2019. 9:20

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)
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IV. Стручна оцена понуда

1. РНоетх РИагта сЈ.о.о.

Редни број понуде: 1.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-64/19-8 
Назив понуђача: РИоепЈх РНагта <±о.о.
Понуда број: 231/19 од 03.12.2019. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду:

I - Назив 
предмета 
набавке

II - ЈК1_

III -
Заштићен 

и назив 
понуђеног 

добра

IV-
Произвођач

V -
Фармацеутски

облик

VI - 
Јачина/ 

концентра 
ција лека

VII - 
Јединица 

мере
VIII - 

Количина
IX-

Јединична
цена

X - Укупна 
цена без 

ПДВ-а

XI - 
Стопа 
ПДВ-а

XII - Износ 
ПДВ-а

XIII - Укупна 
цена са ПДВ- 

ом

ЈгМкбЈтаћ

ге1егеп1т
1ек

0014220 ГСЕМ1САОЕ Јапбзеп 
ВЈо1одЈсз В.У.

ргазак га 
копсеп^га* га 

газћ/ог га 
т<1шји

100 тд босЈса 2.000 40,335.10 80,670,200.00 10% 8,067,020.00 88,737,220.00

Рок испоруке износи 48 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 образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања понуде.

Понуђач је приложио изјаву да ће у периоду важења оквирног споразума обезбедити понуђени лек гегтпсас)е 1x100 т д  за лечење новоуведених 
пацијената, о свом трошку, бесплатно, и испоручити неопходне количине лека за првих 6 месеци терапије у складу са изјавом произвођача МбО.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре уууууу.арг.доу.гз утврдила да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије ууууцу.пвз.гз утврдила да рачун понуђача Рђоегпх Рђагта <±о.о. није био у блокади 

у последња 3 (три) месеца од дана објаве позива за подношење понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача Рћоетх Рћагта <1о.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).



V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и услед 
тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У предметној јавној набавци пристигла је само једна понуда која је оцењена као прихватљива, те 
сходно томе није извршено рангирање понуда.

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.

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 истих 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. Предпог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предпожила 
је да се Оквирни споразум за јавну набавку Лека са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, тЛЈкзЈтаћ- 
ге^егеп1т 1ек, бр. ЈН 404-1-110/19-71, додели следећем понуђачу:

Предмет набавке Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Назив
понуђача

Понуђена
јединична

цена

Понуђена 
укупна цена 
без ПДВ-а

тЛЈкбЈтађ-ге^егеп^т 1ек

ргазак га 
копсеп*га* га 

газћ/ог га  
тћЈгџи

100 плд босјса
РћоепЈх
Рћагта
(±0.0.

40.335,10 80.670.200,00

Понуђач неће извршавати набавку уз помоћ подизвођача.
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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 
објавгвивања 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).

59019 . 112/120

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
/ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ'ЗА ЈАВНЕ Н
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