РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-54/18- \ \
12.2018. године
Јована Мариновића бр.2
Бе о град

На основу члана 108. и 109. 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. 404-154/18-16 од 14.12.2018. године, з.д, директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
ЗА ЈАВНУНАБАВКУ
Ј1ЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ
бр.ЈН 404-1-110/18-55
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Диспозитив одлуке
I
Закљ учује се оквмрни споразум за јавну набавку Лекови за лечењ е ретких болести, бр. ЈН
404-1-110/18-515, са следећим понуђачима, за доле наведене партије:

l i l l f l S

.: Седиште понуђа ча

лартије ' в § ; i f
1

Ino-pharm d.o.o.

ул. Браће Ковач 2, Београд

Ino-pharm d.o.o.

ул. Браће Ковач 2, Београд

Ino-pharm d.o.o.

ул. Браће Ковач 2, Београд

Ino-pharm d.o.o.

ул. Браће Ковач 2, Београд

Ino-pharm d.o.o.

ул. Браће Ковач 2, Београд

PharmaSwiss d.o.o.

ул. Батајничкм друм 5а,
Београд

mercaptamin, za lečenjs cistinoze oka
riociguat 1 mg, za lećenje plućne
arterijske hipertenzije
riociguat 1,5 mg, za loče;nj« plućne
arterijske hipertenzije

2
3

riociguat 2 mg, za lecienje plućne
arterijske hipeitenzije
riociguat 2,5 mg, za lečenje plućne
arterijske hipeitenzije
humani C'\ inhibitor (sa glicinom), za
lečenje hereditarnog angioedema

4
5
13
15

ikatibant

Ino-pharm d.o.o.

ул. Браће Ковач 2, Београд

16

conestat alfa, z;i lečenje
hereditarnog ancjioedema

Ino-pharm d.o.o.

ул. Браће Ковач 2, Београд

II Обуставл >£1 се отвореми поступак јавне набавке Лекови за лечење ретких болести, бр. ЈН 4041-110/18-55, за партије (5, 7, 8, S, 1 0 ,1 1 ,1 2 и 14.

Образложење

I.

Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Репубпички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs
4. Bpcrći наручиоца: Срганизација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне
набавке и закључује оквирнк споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закљ учивати
здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.
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II. Подаци о јавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2. П редм етјавне набавке, ознака из општег речника набавке w процењен.а вредност набавке:
Предмет јавне набавке Лекова за лечење ретких болести обликован је у 16 ( шеснаест) партија, и
то:

Количииа

Процоњена
јјединична
цена

Процењена
вр е д н о ст по
партијама
без ПДВ-а

kutija

77

136 899,64

10.541.272,28

1 mg

tableta

168

3.300,71

554.519,28

film tableta

1,5 mg

tableta

166

3.300,71

554.519,28

film tableta

2 mg

tableta

756

3.300,71

2.495.336,76

film tableta

2,5 mg

tableta

Л066

3.300,71

10.119 976,86

film tableta

10 mg

tableta

480

9.142,62

4.388.457,60

film tableta

200 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

film tableta

400 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

film tableta

600 meg

tableta

60

8.060,12

483607,20

film tableta

800 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

Назив партије

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

1

mercaptamin, za lečenje
cistinoze oka

rastvor za kapi za
oči

3,8 mg/ml

2

riociguat 1 mg, za lečenje
plućne arterijske
hipertenzije

film tableta

Број
партије

3

4

5

6

7

8

9

10

riociguat 1,5 mg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije
riociguat 2 mg, za lečenje
plućne arterijske
hipertenzije
riociguat 2,5 mg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije
macitentan 10mg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije
selexipag 200 meg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije
selexipag 400 meg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije
selexipag 600 meg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije
selexipag 800 meg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije

11

selexipag 1000 meg, za
iečenje plućne arterijske
hipertenzije

film tableta

1000 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

12

selexipag 1200 meg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije

film tableta

1200 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

13

humani C1 inhibitor (sa
glicinom), za lečenje
hereditarnog angioedema

prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju

500 IU

bočica

16

61.299,36

980.789,76

14

danazol 200 mg, za
lečenje hereditarnog
angioedema

kapsula

200 mg

kapsula

800

57,38

45.904,00

15

ikatibant

rastvor za
injekciju

30 mg/3
mi

injekcioni
špric

54

186.809 10

10 087.691,40

16

conestat alfa, za lečenje
hereditarnog angioedema

prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju

2100 U

bočica

78

86.437,00

6.742.086,00

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ JABHE НАБАВКК 3E3 УРАЧУНАТОГ ПДВ-А

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 - фармацеугски произкоди
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-55
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

4

49.412.196,42

III. Основми подаци o пс нуђачима
Благовремено, тј. до дана 10.12.2018. године, до 9:30 часова, Наручиоцу су пристигле понуде
следећих понуђача:
Р.Б,

Назив понуђача

Адреса

Датум пријема

Сат

1.

Inopharm с о.о.

ул. Браће Ковач 2, Београд

7.12.2018.

13:40

2.

PharmaSwiss d.o.o.

ул. Батајнички друм 5а, Београд

10.12.2018.

7:40

3.

Aurora 2.222 d.o.o.

ул. Коче Капетана 16, Београд

10.12.2018.

9:12

Укупан број поднетих гонуда: 3
Број понуда по партијаиа:
Б р о ј п а р ти је

Н а зи в п а р ти је

Број понуда

1

mercaptamin, za lečenje cistinoze oka

1

2

riociguat 1 mg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije

1

3

riociguat 1,5 mg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije

1

4

r ocicjuat 2 mg, za lečenje piućne arterijske hipertenzije

2

5

riociguat 2,5 mg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije

2

6

nacitentan 10mg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije

0

7

s elexipag 200 meg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije

0

8

f el<3xipag 400 meg, za iečenje ptućne arterijske hipertenzije

0

9

selexipag 600 meg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije

0

10

selexipag 800 meg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije

0

11

s-ilexipag 1000 meg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije

0

12

Siilexipag 1200 meg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije

0

13

humar i C1 inhibitor {sa glicinom), za lečenje hereditarnog angioedema

1

14

danazol 200 mg, za lećenje hereditarnog angioedema

0

15

ikatibant

1

16

conestat alfa, za lečenje hereditarnog angioedema

1
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[V. Стручна оцена понуда

1. INO-PHARM d.o.o.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-54/18-11
Назив понуђача: Ino-pharm d.o.o.
П о н у д а б р о ј: 491/18 од 29.11.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1, 2, 3, 4, 5, 15 и 16.
БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНО
ИМЕЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА
J1EKA

ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА
ЦЕНА
CA ПДВ-ОМ

1

mercaptam in,
za lečenje
cistinoze oka

1

C ystadrops

O rphan Europe SARL

rastvor za kapi za
oci

3.8
mg/ml

kutija

77

136.899,64

10.541.272,28

10%

1.054.127,23

11.595.399,51

1

A dem pas

Bayer AG

film tableta

1 mg

tableta

168

3.300,71

554.519,28

10%

55.451,93

609.971.21

1

A dem pas

Bayer A G

film tableta

1,5 mg

tableta

168

3.300,71

554.519,28

10%

55.451,93

609.971.21

/40 6 1n p d i

odyCi m G

lilJii idLiifciea

2 my

icaOiclci

756

li.OUu, / i

z .49 lt.33 o , /

b

i 0%

2 4 ^ 0 0 ,0 0

2. /4 4 .6 / 0,44

I

A dem pas

Bayer AG

film tableta

2,5 mg

tableta

3066

3.300,71

10.119.976,86

10%

1.011.997,69

11.131.974,55

005500S

Firazyr

SHIRE
P H AR M AC EU TIC ALS
IR ELAN D LIMITED

rastvor za injekciju

30 mg/3
ml

injekcioni
špric

54

186.809,10

10.087.691,40

10%

1,008.769,14

11.096.460,54

2

3

4

•

15

riociguat 1
mg, za
lećenje
plućne
arterijske
hipertenzije
riociguat 1,5
mg, za
lečenje
plućne
arterijske
hipertenzije
riociguat /
mg. za
plućne
arterijske
hipertenzije
riociguat 2,5
mg, za
lečenje
plućne
3 11ВПЈЗЛ8
hipertenzije

lkatibant

6

16

conestat aifa,
za lečenje
hereditarnog
angioedem a

/

R uconest

Pharm ing
Technologies B.V.

prašak i raslvarač
za rastvor za
injekciju

2100 U

bočica

78

86.437.00

6.742.086,00

10%

УКУПгЈА ВРЕДпОСТ ПОпУДЕ БЕЗ ПД2-А

ИЗНОС ПДВ-А

674.208.60

7.416.294,60

41.095.401.86

4.109.540,19

L-.

УКУЛНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

45.204.942,05

Рок испоруке износи 72 сата од дана добијања законом предвиђене документације за промет нерегистрованог лека.
Рок испоруке износи 72 сата од дана лријема писменог захтева купца (за партију 15).
Рок важења понуде ]е 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је понуђач Jno-pharm “ d.o.o. уписан у Регистар понуђача и
да је регистрација акгивна, као и да су донета решења о упису у Регистар понуђача БПН 2385/2017 од 12.9.2017. године и БПН 727/2013 од
21.10.2013. године.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs/ утврдила да именовани
понуђач није у поступку стечаја или ликвидације.
Комисија констатује да је 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) за партије 1, 2, 3, 4, 5 ,1 5 и 16.
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2.

PHARJVSASWiSS d.o.o.

Редни број понуде:2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-54/18-12
Назив понуђача: PharmaSwiss d.o.o.
Понуда б р о ј: 4001 од 29.11.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 13.________
БР О Ј
П А Р ТИ ЈЕ

Н А ЗИ В
ПА Р ТИ ЈЕ

13

hutnani С1
inhibitor (sa
glicinom ), za
lečenje
hereditarnog
angioedem a

ЈКЛ

ЗАШ ТИЋ ЕНО ! n D o u ^ n m L u A
ИМЕ Л Е К А
! ПРО И ЗВС Г&АЧА

Ф А Р М А Ц Е У ТС КИ
ОБЛИК

ЈА Ч И Н А
ЛЕКА

ЈЕ Д И Н И Ц А
MEPE

КО ЛИЧИНА

ЈЕ Д И Н И Ч Н А
ЦЕ Н А

У КУ П Н А
Ц Е Н А БЕЗ
П Д В -А

С ТО П А
П Д В -А

ИЗНОС
П Д В -А

У КУ П Н А
ЦЕНА
CA ПДВ -О М

prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju

500 IU

bočica

16

68.655,00

1.098.480.00

10%

109.848,00

1.208.328,00

i

3
j

-

B erinert 500

!

CSL Behring

i

У КУ П Н А В Р Е Д Н О С Т ПО НУДЕ БЕ З П Д В -А

ИЗНОС П Д В -А

УКУ П Н А В Р Е Д Н О С Т ПО НУДЕ С А П ДВ -О М

1.098.480,00

109.848.00

1.208.328,00

Рок испоруке износи 72 сата од дана добијања законом предвиђене документације за промет нерегистрованог лека.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач HHjS kiCK333C TpOLLiKOBS nptfnpSivi3i-ba ПОНуДб.
П л л о о л л л л

.

и о

г л и г а » ’' и

л т п о и ( Л 1 iiii

А

ii* J in

- jp
^

5

.w

^ w ,

\ г г о л ^ 1 с ч јг л
jf 4
iW

j-

да je регистрација активна: као и да су донета решења о упису у Регистар понуђача
године, БПН 3405/2G14 од 3.7.2014. године и БПН 2446/2018 од 17.3.2018. године.

n o

Io

'

»•

\г л г г г \^а О л л / i c
: ls>» *j, *, _

БПН 515/2013 од 09.10.2013. године, БПН 1112/2013 од 7.11.2013.

Приликом оцеие достављеие понуде, Комисија је на интернет страници Народке 5анке Србије nttg://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://w vw .apr.gov,rs/ утврдила да именовани понуђач
није у поступку стечаја или ликвилације.
Понуђач „PharmaSwiss" d.o.o. је у оквиру своје понуде за партију 13 - humani С1 inhibitor (sa glicinom), za lečenje hereditarnog angioedema, понудио цену
која прелази процењену вредност тог лека за наведену партију. Наиме, за лартију 13 понуђен је нерегистровани лек заштићеног назива BERINERT 500®,
произвођача лека CSL Behring, no јединичној цени од 68.655,00 динара. Процењена јединична цена лека humani С1 inhibitor (sa glicinom), za lečenje hereditarnog
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angioedema, y износу од 61.299,36 динара, је одређена према цени тог лека у референтној земљи Словенији, обзиром да исти није регистрован на тржишту
Републике Србије.
Комисија достављену понуду понуђача „PharmaSwiss" d.o.o. за лартију 13 оцењује као благовремену и одговарајућу, али неприхватљиву у погледу
понуђене цене у износу од 68.655:Q0 динара без ПДВ-а, будући да понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке од 61.299.36 динара. без
ПДВ-а, која је одређена Одлуком о покретању поступка бр. 404-1-54/18-1 од 19.11.2018. године и Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке
бр. 404-1-54/18-5 сд 223.11.2018. године.
Итајући у виду д з js Наручилац у мродмвтном поступку прибавио само ј€Д ну пвмрихБатлзИву понуду из разпога llitg садржи понуГјвну цзну ввћу сд
процењене вредности јавне набавке, а да за лек лонуђен у оквиру партије 13 иије прописана максимална цена у Одлуци о највишим ценама лекова за употребу
у уумдној мвдицини, а мији је рвжмм
ца рецепт, понуђена цена нмјр дећа. од уноредиве тржишне цене.
Како је Наручилац примио само једну понуду зз предметн.и. лек, узимајући у обзир да је исти неопходан за лечење животно угроженог пацијента, и да је
јвдипа псиу^ца благовремена и сдговзрајугја, Ксшисијз c*vi3ips д з су исii у>i_?с n и услови из чланз 10/. стзв 4. Закока с јзвним кз б а з к з т а („Служббни гласник i~v/
број 124/12, 14/15 и 68/15) и сагласна је да се понуда не одбије као неприхватљива, већ да се прихвати и, применом критеријума за доделу уговора одређеног у
I iCotfiSV 3 3 ПОДЈЧОиЈсгоЗ ПОг1уД5 И у ЈчОгЧrCypCriGj Д ОКуГ/т6п73ЦИјИ pS rir'/rpS j T o jtlS G0 у Гiр 0 Д mGTriGfv" ПОСТуГЈКу ДО јЦо ЛИ уТОБОр G јЗВН С ј HSGSoLJH.

Којутисија прихвата понуду понуђача ,, к маггм a Swiss'' d.o.o., за партију 1 3, иако иста прелази процвтбну врвдност набзбке за наведену партију,
у складу са чланом 107. ст. 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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3. AURORA 2222 d.o.o.
Редни број понуде:3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-54/18-13
Назив понуђача: Aurora 2222 d.o.o.
Понуда број : 36/2018 од 7.12.2018. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 4 и 5.
БРОЈ
ПАРТИЈЕ

4

5

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ
riociguat 2
mg, za
lečenje
piućne
arterijske
hipertenzije
riociguat
2,5 mg, za
lečenje
plućne
arterijske
hipertenzije

ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНО
ИМЕ ЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА
ЛЕКА

ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА
ЦЕНА
CA ПДВ-ОМ

A D EM PAS

Bayer AG,
D eutschland

film tableta

2 mg

tableta

756

4.392.00

3.320.352,00

10%

332.035,20

3.652.387,20

A D EM PA S

Bayer AG,
D eutschland

film tableta

2,5 mg

tableta

3066

3.921,00

12.021.786,00

10%

1.202.178,60

13.223.964,60

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

ИЗНОС ЛДВ-А

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

15.342.138,00

1.534.213,80

16.876.351,80

i

РОК ИСПОрУ'К0 у^ЗНОСИ 7 2 0 5 >а 0,ц Д ЗН 5 ДОбИјЗЊ « 35К0Н0М 1

ДО КуМ бпТацИјс

>>pOM6i Н6р6>

pOe>5inOi Л6К«.

иок важења понуде je уи дана од дана отварања понуда.
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
Провером на интернет страниим Агенције за привредне регистре: утврћено је да je понуђач ..Aurora 2222" d.o.o. уписан у Регистар лонућача и
да је регистрација активна, као и да су донета решења о упису у Регистар поиуђача БПН 3861/2015 од 29.3.2015. године и БД 76744/2018 од 5.9.2018.
године.
Приликом оцене доставл»ене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије nttp://www.nbs.rs утврдила да иуеновани понуђач нема
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs/ утврдила да именовани понуђач
није у поступку стечаја или ликвидације.
Комисија констатује да је понуда понуђача „Aurora 2222” 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) за партије 4 и 5.
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V. Одбијене понуде
У поступку предметне ја в ке набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и
услед тога одбијене.
VI. Критеријум за доделу угснзора и рангирање
Критеријум за доделу угов:>ра је најнижа понуђена цена.
Ранглиста понуђача no партијама:
Број
партије
1
2
3
4

Назив партије
mercaptamin, za lečenje cistinjze
oka
riociguat 1 mg, za lečenje plucnts
arterijske hipertenzije
riociguat 1,5 mg, za lecenje plione
arterijske hipertenzije
riociguat 2 mg, za lečenje plucie
arterijske hipertenzije

Р.Б.

Назив понуђача

Понуђена
јединична цена

П онуђена укупна
цена без ПДВ-а

1

Ino-pharm d.o.o.

136.899,64

10.541.272,28

1

Ino-pharm d.o.o.

3.300,71

554.519,28

1

Ino-pharm d.o.o.

3.300,71

554.519,28

1

Ino-pharm d.o.o.

3.300,71

2.495.336,76

2

Aurora 2222 d.o.o.

4.392,00

3.320.352,00

1

Ino-pharm d.o.o.

3.300,71

10.119.976,86

5

riociguat 2,5 mg, za lečenje p iićn e
arterijske hipertenzije

2

Aurora 2222 d.o.o.

3.921,00

12.021.786,00

13

humani C1 inhibitor (sa glicinon ), za
lečenje hereditarnog angioedema

1

PharmaSwiss d.o.o.

68.655,00

1.098.480,00

15

ikatibant

1

Ino-pharm d.o.o.

186.809,10

10.087.691,40

16

conestat alfa, za lečenje heredit arnog
angioedema

1

Ino-pharm d.o.o.

86.437,00

6.742.086,00

Како за партије 6, 7, 3, i 10, 11, 12 и 14, није пристигла ниједна понуда, комисија није била у
могућности да извршм рангир;ање за наведене партије.
Конкурсном дсжументаи ијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у
поступку јавне иабавке предвиђено је достављање попуњеног и потписаног обрасца изјаве
понуђача даге под пуном iv атеријалном 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 („Службеки гласни<: PC1' бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац је у обаиези да пре доношења одлуке о закљ учењу оквирног споразума од
понуђача чија је понуда оцењ ::на као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о
ислуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или овереиу копију свих или појединих
доказа, у складу са члаиом '9. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15).
Како је Комисија утврдила да понуђачи чије су понуде оцењене као најповољније,
испуњавају услове за учешћ:) у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз
понуду и увидом у јавно д о с у п н е податке, од истих није било захтевано достављ ање доказа, у
складу са чланом 79. став 2. ;;акона о јавним набавкама („Службени гпасник PC" бр. 124/12, 14/15
и 68/15).
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Vli.

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 искл>учи1:0 понуђачи и исти не могу
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Viil.

Предлог комисије

I
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оценз понуда
предложила је да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Лекова за
лечење ретких болести, број 404-1-110/18-55, додели следећим понуђачнма, по партијама:
Број
партмје
1
2
3
4
5
13

Назив партије
mercaptainin, za lečenje cistinoze
oka
riociguat 1 mg, za lećenje plućne
arterijske hipertenzije
riociguat 1,5 mg, za lečenje plućne
arterijske hipertenzije
riociguat 2 mg, za lečenje plućne
arterijske hipertenzije
riociguat 2,5 mg, za lečenje plućne
arterijske hipertenzije
humani C1 inhibitor (sa glicinom), za
lečenje hereditarnog angioedema

Назив понуђача

Понуђема
јединнчна цена

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

Ino-pharm d.o.o.

136 899,64

10.541.272,28

!no-pharm d.o.o

3.300,71

554.519,28

Ino-pharm d.o.o.

3.300,71

554.519,28

Ino-pharm d.o.o.

3.300,71

2,495.336,76

Ino-pharm d.o.o

3.300,71

10.119.976,86

PharmaSwiss d.o.o.

68.355,00

1.098.480,00

15

ikatibant

Ino-pharm d.o.o.

136.809,10

10.087.691,40

16

conestat alfa, za lečenje hereditarnog
angioedema

Ino-pharm d.o.o.

86.437,00

6.742.086,00

УКУПНО:

42.193.881,86

Изабрани понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
II
Комисија за спровођење предметне јавне набавке, посјт; стручие оцене понуда
предложила је да се обустави поступак јавне набавке Лекова за лечоње ретких болести,
број ЈН 404-1-110/18-55, за доле наведене партије:

Број
партије

Назив партије

Ф армацеутски
о блик

Јачина
лека

Јединица
мере

Ко.пкчинг!

Г1|роцен>ена
јодинична
цена

Процењена
вредност по
лартијама
без ПДВ-а

film tableta

10 mg

tableta

480

9.142,62

4.388.457,60

macitentan 10mg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije
selexipag 200 meg, za
lećenje plućne arterijske
hipertenzije
selexipag 400 meg, za
iečenje plućne arterijske
hipertenzije
selexipag 600 meg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije
selexipag 800 meg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije

film tableta

200 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

film tableta

400 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

film tableta

600 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

film tableta

800 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

11

selexipag 1000 meg, za
iečenje plućne arterijske
hipertenzije

film tableta

1000 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

12

selexipag 1200 meg, za
lečenje plućne arterijske
hipertenzije

film tableta

1200 meg

tableta

60

8.060,12

483.607,20

6

7

8

9

10

12

danazol 200 mg, za
lečenje hereditarnog
angioedema

14

kapsula

200 mg

kapsula

800

57,38

45.904,00

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕ-ДНОСТ JABH1: H ЧБАВКЕ БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-а, ЗА ОБУСТАВЉЕНЕ ПАРТИЈЕ:

7.336.004,80

Наиме, за партије 6, 7 13, 9, 1 0 ,1 1 ,1 2 и 14 нису испуњени услови за донош ењ е одлуке о
закљ учењу оквирног споразума, из разлога што за исте није достављена ниједна понуда.
Сходно наведеном,
одлуку као у диспозитиву.

е-.д

директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

В:Д. Д И Р Е К Т О Р $ \5

%

Ч

\

Г \ \V \ '
ч> \ ч .
Проф. др Сања Радојевић-Ш кодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Q.

/

/

'М

п

/•:

/ ћ/)арија Атанасијевић

IX.

УПУТСТВО О ПРАВНО ГЛ СРЕДСТВУ

ПротиЕ^ ове сдлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од
дана објављ изања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник PC", број 124/12, 14/15 и 68/15).
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