
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИП/РАЊЕ
08/2 Број: 404-1-56/19- У 
0 'г ~ .10.2019. 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. 404-1-56/19-7 од 04.10.2019. 
године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ЦИТОСТАТИК СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА -  citarabin 500mg
Бр.ЈН 404-4-110/19-61
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Цитостатик са Листе Б и Листе Д Листе лекова - 
citarabin 500mg, бр. ЈН 404-4-110/19-61, са следећим понуђачем:

Предмет
набавке

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Количина 
за РФЗО

Количина 
за Фонд 
за СОВО

Укупна
количина

Понуђена
јединична

цена

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а

Назив
понуђача

citarabin, 
500 mg

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 

injekciju/rastvor 
za

injekciju/infuziju

500 mg bočica 5.050 500 5.550 1.132,10 6.283.155,00 Ino-pharm
d.o.o.

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцима

1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање 
војних осигураника

2. Адресе наручилаца: ул. Јована Мариновића 2, Београд и ул. Крунска 13, Београд

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

4. Врсте наручилаца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника су, 
дана 10.4.2019 године, донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, 
заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-403/19 од 10.4.2019. 
године.

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, 
је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирни споразум закључити наручиоци Републички фонд за 
здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

Уговоре о јавној набавци закључиваће здравствене установе из Плана мреже здравствених 
установа и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

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
набавке

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Процењена
јединична

цена

Количина 
за РФЗО

Процењена 
вредност 
за РФЗО

Количина 
за Фонд 
за СОВО

Процењена 
вредност 

за Ф онд за 
COBO

УКУПНА
КОЛИЧИНА

УКУПНА
ПРОЦЕЊЕНА

ВРЕДНОСТ

citarabin, 
500 mg

prašak i 
rastvarač za 

rastvor za 
injekciju/rastvor 

za
injekciju/infuziju

500 mg bočica 1.261,70 5.050 6.371.585,00 500 630.850,00 5.550 7.002.435,00

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

3. Редни број јавне набавке: 404-4-110/19-61

4. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 
понуде-чл. 35. ст. 1.тач. 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC. бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 02.10.2019. године, до 10:30 часова, Наручиоцу је пристигла понуда 
понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1 Jno-pharm“ d.o.o.
ул. Милошев Кладенац 9в, 

11000 Београд 01.10.2019. године 12,12

Укупан број поднетих понуда: 1
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IV. Стручна оцена понуда

1. INOPHARM d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-56/19-5 
Назив понуђача: Ino-pharm d.o.o.
Понуда број 442/19 од 30.09.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално_______

Предмет
набавке ЈКЛ

Заштићени 
назив понуђеног 

добра
Произвођач Фармацеутски

облик
Јачина

лека
Јединица

мере Количина Јединична
цена

Укупна 
цена без 

ПДВ-а

Стопа
п д в -

а

Износ
ПДВ-а

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом

citarabin, 
500 mg 0034351 Alexan

Ebewe/Cytarabine

Ebewe 
Pharma Ges. 
M.B.H. NFG. 
KG/Accord 
Health Care 
Limited, UK

prašak i 
rastvarač za 

rastvor za 
injekciju/rastvor 

za
injekciju/infuziju

500 mg bočica 5.550 1.132,10 6.283.155,00 10% 628.315,50 6.911.470,50

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 6.283.155,00

ИЗНОС ПДВ-а 628.315,50

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 6.911.470,50

Рок испоруке износи 72 часа од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
Рок испоруке износи 72 часа од дана добијања законом неопходне 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. 4 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао укупне трошкове 
припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуђач доставио документа тражена у Позиву за допуну понуде бр. 404-1-56/19-4 од 27.09.2019. године и то:
Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене бр. 1
Образац бр. 2 - менично овлашћење, као и меницу, извод из регистра меница Народне банке Србије и картон депонованих потписа 
Образац бр. 3 -  изјава о независној понуди 
Образац бр. 4 - трошкови припреме понуде

Имајући у виду да представник понуђача Ino-pharm d.o.o. није присуствовао поступку отварања понуда, поступак преговарања није био одржан.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Ino-pharm 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. 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.

Ранглиста понуђача за предметну набавку:

Ред.бр. Предмет
набавке

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина

Понуђена 
јединична 
цена без 

ПДВ-а

Укупна 
вредност 

понуде без 
ПДВ-а

Назив понуђача

1 citarabin, 
500 mg

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju/rastvorza 
injekciju/infuziju

500 mg bočica 5.550 1.132,10 6.283.155,00 Ino-pharm d.o.o.

VII. 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.

IX. Предпог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, 
предпожила је да се Одпука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Цитостатик са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова -  citarabin 500 mg, број 404-4-110/19-61, додели следећем 
понуђачу:

1редмет
чабавке

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Количина 
за РФЗО

Количина 
за Фонд 
за СОВО

Укупна
количина

Понуђена
јединична

цена

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а

Назив
понуђача

;itarabin, 
500 mg

prašak i 
rastvarač za 

rastvor za 
injekciju/rastvor 

za
injekciju/infuziju

500 mg bočica 5.050 500 5.550 1.132,10 6.283.155,00 Ino-pharm
d.o.o.

Изабрани понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

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

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 РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
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В.Д. ДЦРЕКТОРА

ојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
/ЗА ЈАВНЕ Н
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