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Сектор за јавне набавке 
08/2 број 404-1-3/17-37 
13.07.2017. године 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

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

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке Лекови за лечење урођених болести матаболизма је: 

Број 
партије 

Назив 
партије 

Фармацеутски 
облик 

Јачина 
лека Јединица мере Количина 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 

1 imigluceraza 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuzuju 

200 ј. i/ili 
400 ј. jedinica 426.400 305,21 130.141.544,00 

2 taligluceraza 
prašak za 
rastvor za 

infuziju 
200 j. jedinica 109.200 356,95 38.978.940,00 

3 imigluceraza 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

400 ј. јединица 46.800 356,95 16.705.260,00 

4 idursulfaza 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

2 mg/ml, 3 
ml bočica 624 323.511,00 201.870.864,00 

5 
alglukozidaza 

alfa 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

 50 mg 

 

bočica staklena 2.457 63.887,30 156.971.096,10 

6 laronidaza 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

100 j./ml; 5 
ml 

 

bočica 

 

910 83.496,40 75.981.724,00 

7 mercaptamin kapsula 150 mg kapsula 4.800 620,00 2.976.000,00 
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8 
agalzidaza 

beta 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

35 mg bočica staklena 78 410.323,80 32.005.256,40 

УКУПНО: 655.630.684,50 

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

Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-3 

7. Уговорена вредност за други квартал 2017. године: 

Партија 
Предмет 
набавке 

(ИНН) 
Фармацеутски 

облик 

 

Јачина 
лека 

Назив 
добављача 

Уговорена вредност 
без ПДВ-а  у периоду 
од 01.04.2017. године 
до 30.06.2017. године 

1 imigluceraza prašak za koncentrat 
za rastvor za infuzuju 

200 ј. i/ili 
400 ј. „Adoc“ d.o.o. 52.129.868,00 

2 taligluceraza 
prašak za rastvor za 

infuziju 200 j. „Yusafarm“ 
d.o.o. 26.914.030,00 

3 imigluceraza prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 400 ј. „Adoc“ d.o.o. 0,00 

4 idursulfaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 

2 mg/ml, 3 
ml 

„Phoenix 
Pharma“ d.o.o. 101.582.454,00 

5 
alglukozidaza 

alfa 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 50 mg „Adoc“ d.o.o. 60.820.709,60 

6 laronidaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 

100 j./ml; 5 
ml „Adoc“ d.o.o. 38.241.351,20 

7 mercaptamin kapsula 150 mg „Ino-pharm“ 
d.o.o. 1.674.000,00 

8 
agalzidaza 

beta 
prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 35 mg „Adoc“ d.o.o. 16.002.628,20 

УКУПНО: 270.451.011,00 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

9. Број примљених понуда:  
Укупан број поднетих понуда:  4 (четири) 
Број понуда по партијама: 
Партија Предмет набавке Број понуда по 

партији 
1 imigluceraza 1 

2 taligluceraza 1 

3 imigluceraza  и/или taligluceraza alfa 2 

4 idursulfaza 1 

5 alglukozidaza alfa 1 

6 laronidaza 1 

7 mercaptamin 1 

8 agalzidaza beta 1 
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10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Партија 
Предмет 
набавке 

(ИНН) 
Фармацеутски облик 

 
Јачина лека 

НАЈВИША 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

1 imigluceraza prašak za koncentrat 
za rastvor za infuzuju 

200 ј. i/ili 400 ј. 305,21 305,21 

2 taligluceraza 
prašak za rastvor za 

infuziju 200 j. 356,95 356,95 

3 imigluceraza prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 400 ј. 356,95 305,21 

4 idursulfaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 2 mg/ml, 3 ml 323.511,00 323.511,00 

5 alglukozidaza 
alfa 

prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 50 mg 63.887,30 63.887,30 

6 laronidaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 100 j./ml; 5 ml 83.496,40 83.496,40 

7 mercaptamin kapsula 150 mg 620,00 620,00 

8 agalzidaza 
beta 

prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 35 mg 410.323,80 410.323,80 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Партија 
Предмет 
набавке 

(ИНН) 
Фармацеутски облик 

 
Јачина лека 

НАЈВИША 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 

1 imigluceraza prašak za koncentrat 
za rastvor za infuzuju 

200 ј. i/ili 400 ј. 305,21 305,21 

2 taligluceraza 
prašak za rastvor za 

infuziju 200 j. 356,95 356,95 

3 imigluceraza prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 400 ј. 356,95 305,21 

4 idursulfaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 2 mg/ml, 3 ml 323.511,00 323.511,00 

5 alglukozidaza 
alfa 

prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 50 mg 63.887,30 63.887,30 

6 laronidaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 100 j./ml; 5 ml 83.496,40 83.496,40 

7 mercaptamin kapsula 150 mg 620,00 620,00 

8 agalzidaza 
beta 

prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 35 mg 410.323,80 410.323,80 

12.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
       Уговор се неће извршити преко подизвођача. 

13. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:  
03.04.2017. године 

14. Датум закључења уговора: Други квартал 2017. године - од 01.04.2017. године до 

30.06.2017. године 
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15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

„Yusafarm“ d.o.o. ул. Трешњиног цвета бр. 1/VI, Београд  100832848 07449330 

„Adoc“ d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд 100042265 07530196 

„Phoenix Pharma“ d.o.o. ул. Боре Станковића бр.2, Београд 100000266 07517807 

„Ino-pharm“ d.o.o. ул. Браће Ковач бр. 2, Београд 101743912 17345664 

16.  Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 
       Период важења оквирних споразума за партије 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 је од 05.04.2017. године 
до 05.04.2018. године. 

Период важења оквирног споразума за партију 3 је од 19.04.2017. године до 19.04.2018. 
године. 

      17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговорена цена мења се у случају да због измене Одлуке о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека 
услед које цена из уговора постаје виша од цене из Одлуке. У том случају, ценом из уговора 
сматраће се цена из Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу Одлуке. 
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