
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 број: 404 -1 -56 /18 -59  

.02.2019. године 
Јована Мариновића 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. 404-1-56/18-38 од
19.02.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

ЗА ПАРТИЈУ 5 - glatiramer acetat јачине 40 mg за нове пацијенте

редни број ЈН 404-1-110/18-58
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Д испозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лекова за лечење мултипле склерозе 
за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-58, за партију 5 - Глатирамер ацетат јачине 40 mg за нове 
пацијенте, са понуђачем Farmalogist d.o.o. из Београда, ул. Миријевски булевар бр. 3.

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републичш 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 закључује оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
здравствене установе.

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 јавне набавке обликован је у 5 (пет) партија, за које је дана 03.01.2019. године 
одржан поступак отварања понуда, изузев за партију 5 - glatiramer acetat јачине 40 mg за нове 
пацијенте, за коју је дана 27.12.2018. године поднет захтев за заштиту права, из ког разлога су, у 
складу са чланом 150. став 11 Закона о јавним набавкама, активности у поступку јавне набавке за 
наведену партију биле обустављене.

Сходно наведеном, дана 28.01.2019, године, донета је одлука број 404-1-56/18-29 о 
закључењу оквирног споразума за партије 1, 2, 3 и 4 у јавној набавци лекова за лечење мултипле 
склерозе за 2018. годину.

Имајући у виду да је Републичка комисија за заштиту права донела Решење број 4-00- 
1466/2018 од 23.01.2019. године, примљено код наручиоца дана 07,02.2019. године и заведено под 
бројем 404-1-56/18-30, којим се захтев за заштиту права заинтересованог лица, за партију 5, одбија 
као неоснован, наручилацје наставио активности у поступку јавне набавке за наведену лартију и дана
08.02.2019. године објавио обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 5 бр. 404- 
1-56/18-31.

Предмет јавне набавке Лекови за лечење мултипле склерозе за 2018. годину за партију 5 је:

Број
партије Назив партије Фармацеутски облик

Јачина/
Концен-
трација

лека

Једи-
ница
мере

Коли-
чина

Проце-
њена

јединична
цена

Процењена 
вредност по 

партијама

5
glatiramer acetat 

јачине 40 mg за нове 
пацијенте

расгвор за инјекцију у 
напуњеном 

инјекционом шприцу
40 mg/ml кутија 468 52.218,50 24.438.258,00

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

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-58

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
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III. Основни подаци о понуђачима за партију 5

Благовремено, тј. до дана 19.02.2019. године, до 10,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум
пријема Сат

1 Farmalogist d.o.o. Београд, Миријевски булевар бр. 3 19.02.2019. 8,26

2 Adoc d.o.o. Београд, Милорада Јовановић бр. 11 19.02.2019. 9,08

Укупан број поднетих понуда за партију 5: 2 (две).
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IV. Струмна оцена понуда за партију 5

1. FARMALOGIST d.o.o.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-56/18-35 
Назив понуђача: Farmaiogist d.o.o.
Понуда број П005206 од 18.02.2019. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 5:

БРОЈ
ПАР-
ТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИ-
ЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕ-
НОГ

ДОБРА

ПРОИЗ-
ВОЂАЧ

ФАРМАЦЕ- 
УТСКИ ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА/

КОНЦЕН-
ТРАЦИЈА

ЈЕДИ-
НИЦА
МЕРЕ

КОЛИ-
ЧИНА

ОТРО-
ШКУ

ФОНДА

БРОЈ 
ПАЦИЈЕ 
'НАТА 

КОЈИ СЕ 
ЛЕЧЕ О 
ТРОШКУ 
ПОНУ- 
ЂАЧА

КОЛИ-
ЧИНАО
ТРОШКУ

ПОНУ-
ЂАЧА

ЈЕДИ-
НИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
6ЕЗ ПДВ-а ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА 

СА Г1ДВ-ом

5

glatiramer 
acetat 
јачине 

40mg за 
нове 

пацијенте

0015122 REMUREL

Synthon 
Hispania, 

S.L; 
Synthon B.V.

раствор за 
инјекцију y 
напуњеном 
инјекционом 

шприцу

4Gmg/ml кутија 468 72 936 46,500.00 21,762,000.00 2,176,200.00 23,938,200.00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 21,762,000.00

ИЗНОС ПДВ-а 2,176,200.00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 23,938,200.00

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача. Провером на интернет страници Агенције за привредне 

регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Farmaiogist 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 партију 5.



2. ADOC d.o.o.
Редни број понуде: 2.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-56/18-36 
Назив понуђача: Adoc d.o.o.
Понуда број 2084 од 18.02.2019. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео следећу понуду за партију 5:

БРОЈ
ПАР-
ТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИ-
ЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕ-
НОГ

ДОБРА

ПРОИЗ-
ВОЂАЧ

ФАРМАЦЕ-
УТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА/

КОНЦЕН-
ТРАЦИЈА

ЈЕДИ-
НИЦА
MERE

КОЛИ-
ЧИНА

ОТРО-
ШКУ

ФОНДА

БРОЈ 
ПАЦИЈЕ 
-НАТА 

КОЈИ СЕ 
ЛЕЧЕ О 
ТРОШКУ 
ПОНУ- 
ЂАЧА

КОЛИ-
ЧИНАО

ТРОШКУ
ПОНУ-
ЂАЧА

ЈЕДИ-
НИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
SE3 ПДВ-а ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

5

glatiramer 
acetat 
јачине 

40mg за 
нове 

пацијенте

0015119 Copaxone®

TEVA 
PHARMACEUT 

ICALS 
EUROPE B.V.. 

Holandija i 
NORTON 

HEALTHCARE 
LIMITED T/A 

IVAX 
PHARMACEUT 

ICALS UK,
V. Britan ij a

раствор за 
инјекцију y 
напуњеном 
инјекционом 

шприцу

40mg/ml кутија 468 63 819 52,218.50 24,438,258.00 2,443,825.80 6,882,083.80

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 24,438,258.00

ИЗНОС ПДВ-а 2,443,825.80

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 26,882,083.80

Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем је исказао трошкове припремања понуде у износу од 

200,00 са ПДВ-ом
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача. Провером на интернет страници Агенције за привредне 

регистре, утврђено је да је регистрација акшвна, као и да понуђач није у поступку стечаја или ликвидације.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Adoc 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 партију 5.
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V. Одбијене понуде за партију 5

У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и 
услед тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање за партију 5 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена годишња цена терапије која се израчунава 

применом следеће формуле:
П рф зр X  Ц год________

П рф зо П пон

где је:
Прфзо — Број пацијената који се лече о трошку РФЗО;
Ппон -  Број пацијената који се лечи о трошку понуђача;
Цтод -  Цена терапије за једног пацијента за период од 52 недеље.

Ранглиста понуђача применом горе наведеног критеријума:

ПАРТИЈА 5 - Глатирамер ацетат јачине 40 mg за нове пацијенте:

Редни
број Назив понуђача Прфзо Ппон Цгод

Годишња цена 
терапије

1 Farmalogist d.o.o. 36 72 604.500,00 201.500,00

2 Adoc d.o.o. 36 63 678.840,50 246.851,09

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 гпасник 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 за партију 5

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предпожила је да се Одпука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Лекова за 
лечење мултипле скперозе за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-58, за партију 5 - Глатирамер 
ацетат јачине 40 mg за нове пацијенте, додели понуђачу Farmalogist d.o.o. из Београда, ул. 
Миријевски булевар бр. 3.

Горе наведени понуђач, набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 

одлуку као у диспозитиву.
В.Д. ДИРЕКТОђА

\

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
,ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Проф. др СаН>а Радојевић Шкодрић

М ари ја  A tć

С-у;.
1асијевић_/_.

ft

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 PC11, број 124/12, 14/15 и 68/15).
59019.01/80


