РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

08/1 Број: 404-1-12/18-40
.05.2018. године
Јована Мариновића бр. 2
Бе оград

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. 404-1-12/18-9 од
23.05.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉ УЧЕЊ У ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
У ЈА В Н О Ј НАБАВЦИ
ОРИГИНАЛНИХ И ИНОВАТИВНИХ ЛЕКОВА - ЛЕК LENALIDOMID
БР. ЈН 404-1-110/18-12
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Диспозитив одлуке
Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Оригиналних и иновативних лекова - лек
lenalidomid, бр. ЈН 404-1-110/18-12, са следећим понуђачем по партијама:

Партија

Предмет
набавке

Јачина лека

Назив понуђача

Јединична
цена

Укупна вредност
без ПДВ-а

1

lenalidomid 10 mg

10 mg

,,lno-pharm“ d.o.o.

28.514,97

24.551.389,17

2

lenalidomid 25 mg

25 mg

,,lno-pharm“ d.o.o.

32.876,37

86.300.471,25

УКУПНО:

110.851.860,42

Образложење
I.

Подаци о Наручиоцу

1.

Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2.

Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

3.

Интернет страница Наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs

4.

Врста Наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, је спровео поступак јавне
набавке и закњучује оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закњучују
здравствене установе.
II.

Подаци о јавној набавци

1.
2.
набавке:

Врста предмета јавне набавке: Добра
Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке

и процењена вредност

Предмет јавне набавке Оригиналних и иновативних лекова - лек lenalidomid обликован је у
следеће партије:
Број
партије

Назив партије

Ф арм ацеутски
облик

Јачина/
концентрација
лека

Јединица
мере

Процењена
јединична
цена

Количина

Процењ ена
вредност

1

lenalidomid 10 mg

kapsula, tvrda

10 mg

kapsula

28.514,97

861

24.551.389,17

2

lenalidomid 25 mg

kapsula, tvrda

25 mg

kapsula

32.876,37

2.625

86.300.471,25

УКУПНО:

110.851.860,42

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 - фармацеутски производи
3.

Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-12

4.

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
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III.

Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 18.05.2018. године, до 11:00 часова, Наручиоцу је пристигла понуда
понуђача:
Р.Б

Назив понуђача

Адреса

Датум пријема

Сат

1.

,,lno-pharm“ d.o.o.

Ул. Браће Ковач, бр. 2, Београд

17.05.2018.

14,46

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)

Број понуда по партијама:
Партија

Предмет набавке

Фармацеутски
облик

Јачина лека

Јединица
мере

Број понуда
по партијама

1

lenalidomid 10 mg

kapsula, tvrda

10 mg

kapsula

1

2

lenalidomid 25 mg

kapsula, tvrda

25 mg

kapsula

1
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IV.

Стручна оцена понуда
1.

„INO-PHARM" d.o.o.

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-12/18-7
Назив понуђача: Jno-pharm" d.o.o..
Понуда број 226/18 од 11.05.2018. године.
Понуђач је поднео понуду за партије 1 и 2.
ЗАШТИЋЕН
И НАЗИВ
ПОНУЂЕНО
ГД О Б Р А

ПАР
ТИЈ
А

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

1

lenalidomid
10 mg

1014022

Revlimid

2

lenalidomid
25 mg

1014024

Revlimid

JKL

ПРОИЗВОЂАЧ

Celgene Europe
Limited; Penn
Pharmaceutical
Services Limited
Celgene Europe
Limited; Penn
Pharmaceutical
Services Limited

A

ЈЕДИНИЧН
A ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ОМ

kapsula

861

28.514,97

24.551.389,17

10%

2.455.138,92

27.006.528,09

kapsula

2.625

32.876,37

86.300.471,25

10%

8.630.047,13

94.930.518,38

ФАРМАЦЕУТС
КИ ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
MEPE

количин

kapsula, tvrda

10 mg

kapsula, tvrda

25 mg

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

110.851.860,42

ИЗНОС ПДВ-А

11.085.186,04

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ CA ПДВ-ОМ

121.937.046,46

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао укупне трошкове припремања
понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 2385/2017 од 12.9.2017. године. Провером на интернет
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем Ino-pharm d.o.o. није покренут
поступак стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача Ino-pharm d.o.o. није био у блокади у последња
3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Комисија констатује да је понуда понуђача ,,lno-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 и 2.
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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.

У предметној јавној набавци пристигла је само једна прихватљива понуда за партије 1 и 2 и то
понуда понуђача INO-PHARM d.o.o:
Партија

Предмет
набавке

Јачина
лека

Редни
број

Назив понуђача

Јединична
цена

Укупна вредност
без ПДВ-а

1

lenalidomid 10 mg

10 mg

1

INO-PHARM d.o.o

28.514,97

24.551.389,17

2

lenalidomid 25 mg

25 mg

1

INO-PHARM d.o.o.

32.876,37

86.300.471,25

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 скпаду
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 понуђача није било захтевано достављање доказа, у складу са
чланом 79. став 2. Закона ојавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
VII.

Предпог комисије

Комисија за спровођењ е предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда
предложила је да се Одпука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Оригиналних и
иновативних лекова - лек lenalidomid, број ЈН 404-1-110/18-12, додели следећем понуђачу, по
партијама:
Партија

Предмет набавке

Јачина лека

Редни
број

Назив понуђача

Јединична
цена

Укупна вредност
без ПДВ-а

1

lenalidomid 10 mg

10 mg

1

,,lno-pharm“ d.o.o.

28.514,97

24.551.389,17

2

lenalidomid 25 mg

25 mg

1

,,lno-pharm“ d.o.o.

32.876,37

86.300.471,25

УКУПНО:

110.851.860,42

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

ОРА
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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 („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

60018.03/143

