
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-18/17- 

.6.2017. 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. 404-1-18/17-16 од 
21.6.2017. године, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
УЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЛЕК СА ЛИСТЕ Б ЛИСТЕ ЛЕКОВА - Р1Ш05ЕМ10 
бр.ЈН 404-1-110/17-20
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку лека са Листе Б листе лекова - 
ГигозетЈс!, број 404-1-110/17-20, са понуђачем Рагта(одЈб( сЈ.о.о..

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу

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

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

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање: 
уу\л/\л/.јаупепа1зауке.|јг0.г5

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
донели су дана 23.5.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више 
наручилаца.

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирне споразуме 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.

Н. 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 Лек са Листе Б Листе лекова -  ЈигозеткЈ је:

Предмет
набавке

Фарма-
цеутски
облик

Јачина
лека

Јед.
мере

Количине 
за РФЗО

Количине 
за Фонд за

сово

Укупна
количина

Проце-
њена

јединична
цена

Процењена 
вредност за 

РФЗО

Процењена 
вредност за 

Фонд за
сово

Укупна
процењена
вредност

Гигозепгнс!
раствор

за
инјекцију

20 тд ампула 2.100.000 62.220 2.162.220 38,38 80.598.000,00 2.388.003,60 82.986.003,60

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 -  фармацеутски производи.
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-20

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 21.6.2017. године, до 10,00 часова, Наручиоцу је пристигла понуда 
следећег понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум
пријема Сат

1 Рагта1одЈ51 сЈ.о.о. Миријевски булевар 3, Београд 21.6.2017. 08:20

Укупан број поднетих понуда: 1
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IV. Стручна оцена понуда

1. Рагта1одЈз1 сЈ.о.о.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-18/17-14 
Назив понуђача: Гагта1одЈз1с1.о.о.
Понудаброј П003126од 20.6.2017. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.

Предмет
набавке ЈКЛ

Заштићени
назив

понуђеног
добра

Произво-
ђач

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Једи-
ница
мере

Количина Једини- 
чна цена

Укупна цена 
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ ПДВ- 
а

Укупна цена са 
ПДВ-ом

(игозетЈс! 0400411 Р11Р03ЕМ10
80РНАРША

борИагта
АР

раствор за 
инјекцију 20 тд ампула 2.162.220 38,38 82.986.003,60 10% 8.298.600,36 91.284.603,96

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 82.986.003,60
ИЗНОС ПДВ-а 8.298.600,36

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 91.284.603,96
Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понудеје 90 дана од дана отварања понуде.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 68/2013 од 9.9.2013. године. Провером на интернет страници 

Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Гагта1од181 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).
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V. Одбијене понуде
У поступку предметне јавне набавке није било одбијених понуда.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача:
Предмет набавке Р.Б. Назив понуђача Понуђена 

јединична цена
Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

(игозетјс! 1 Рагта1одЈ5* с!.о.о. 38,38 82.986.003,60

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у 
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног, печатом овереног 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).

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, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15).

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. Предлог комисије
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда је 

предложила да се одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку лека са Листе Б 
листе лекова - ЈигобегтнсЈ, бр. ЈН 404-1-110/17-20, додели следећем понуђачу:

Предмет набавке Назив понуђача Понуђена 
јединична цена

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

Јигобептс! Рагта1одЈ5{ сЈ.о.о. 38,38 82.986.003,60

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси одлуку 

као у диспозитиву.

VIII. 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).

57017.54/1
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