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Диспозитив одлуке

I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лекова за лечење ретких болести, бр. ЈН 
404-1-110/19-40, са следећим понуђачима за доле наведене партије:

Бј>ој
парт
ије

Назив партије Фармацеутски
облик

Јачина/
КОНЦС-

нтраци-ја
лека

Јединица
мере Количина Назив

понуђача
Понуђена
јединичка

цена

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а

1 everolimus 2 mg disperzibilna
tablets 2 mg tableta 2.400 Medica Linea 

Pharm d.o.o. 3.940,98 9.458.352,00

2 agalzidaza alfa 3,5 
mg

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju

3,5 mg/3,5 
mL

bočica
staklena 110

Phoenix 
Pharma 
d.o o.

190.055,50 20.906.105,00

3 ambrisentan 5 mg film tableta 5 mg tableta 180
Phoenix
Pharma
d.o.o.

8.921,24 1.605.823,20

4 ambrisentan 10 mg film tableta 10 mg tableta 810
Phoenix
Pharma
d.o.o.

8.921,24 7.226.204,40

5
macitentan 10 mg, za 

iečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 10 mg tableta 1.110 Inpharm Co 
d.o.o. 9.142,62 10.148.308,20

6
selexipag 200 mcg, 
za lečenje plućne 

arterijske hipertenzije
film tableta 200 mcg tableta 60 Inpharm Co 

d.o.o. 8.060,12 483.607,20

7
selexipag 400 mcg, 
za lečenje plućne 

arterijske hipertenzije
film tableta 400 mcg tableta 60 Inpharm Co 

d.o.o. 8.060,12 483.607,20

8
selexipag 600 mcg, 
za lečenje plućne 

arterijske hipertenzije
film tableta 600 mcg tableta 360 Inpharm Co 

d.o.o. 8.060,12 2.901.643,20

9
selexipag 800 mcg, 
za lečenje plućne 

arterijske hipertenzije
film tableta 800 mcg tableta 120 Inpharm Co 

d.o.o. 8.060,12 967.214,40

10
selexipag 1000 mcg, 

za lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1000 mcg tableta 420 Inpharm Co 
d.o.o. 8.060,12 3.385.250,40

11
selexipag 1200 mcg, 

za lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1200 mcg tableta 120 Inpharm Co 
d.o.o. 8.060,12 967.214,40

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 58.533.329,60

II Обуставља се отворени поступак јавне набавке Лекова за лечење ретких болести бр. ЈН 404- 
1-110/19-40, за партије 12 и 13.

О б р а з л о ж е њ е

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 закључује оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: Добра

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:
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Предмет јавне набавке Лекова за лечење ретких болести обликован је у 13 (тринаест) партија
и то:

Број
партије Назив партије Фармацеутски

облик Јачина лека Јединица
мере Количина

Лроцењена
јединична

цена

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а

1 everolimus 2 mg disperzibilna
tableta 2 mg tableta 2.400 4.062,87 9.750.888,00

2 agalzidaza alfa 3,5 mg
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

3,5 mg/3,5 
mL

bočica
staklena 110 190.055,50 20.906.105,00

3 ambrisentan 5 mg film tableta 5 mg tableta 180 8.921,24 1.605.823,20

4 ambrisentan 10 mg film tableta 10 mg tableta 810 8.921,24 7.226.204,40

5
macitentan 10 mg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije

film tableta 10 mg tableta 1.110 9.142,62 10.148.308,20

6
selexipag 200 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije

film tableta 200 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20

7
selexipag 400 mcg, za 

lečenje pfućne arterijske 
hipertenzije

film tableta 400 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20

8
selexipag 600 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije

film tableta 600 mcg tableta 360 8.060,12 2.901.643,20

9
selexipag 800 mcg, za 

lečenje plućne arterijske 
hipertenzije

film tableta 800 mcg tableta 120 8.060,12 967.214,40

10
selexipag 1000 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije
film tableta 1000 mcg tableta 420 8.060,12 3.385.250,40

11
selexipag 1200 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije
film tableta 1200 mcg tableta 120 8.060,12 967.214,40

12
selexipag 1400 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije
film tableta 1400 mcg tableta 120 8.060,12 967.214,40

13
selexipag 1600 mcg, za 
lečenje plućne arterijske 

hipertenzije
film tableta 1600 mcg tableta 120 8.060,12 967.214,40

Укулно без ПДВ-а: 60.760.294,40

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 -  фармацеутски производи, за све
партије

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-40

4. Врста поступка јавне набавке; Отворени поступак

111. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 12.08.2019. године, до 10:00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

: Р-Б ' Назив понуђача ■. Адреса - - - - ■ ■ Датум пријема Сат

1. INPHARM CO d.o.o. ул. Батајнички друм 6р. 23, 11080 Београд 12.08.2019. 08:04

2. PHOENIX PHARMA d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, 11090 Београд 12.08.2019. 09:26

3 MEDICA LINEA PHARM d.o.o. ул. Бродарска бр. 16, 11000 Београд 12.08.2019. 09:41

Укупан број поднетих понуда: 3
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Број понуда no партијама:

Број
лартије Назив партије Фармацеутск 

иоблик Јачиналека Јединица
мере

Број понуда 
no партији

1 everolimus 2 mg disperzibilna 
tab I eta 2 mg tableta 2

2 agalzidaza alfa 3,5 mg
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

3,5 mg/3,5 mL bočica
staklena 1

3 ambrisentan 5 mg film tablela 5 mg tableta 1

4 ambrisentan 10 mg film tableta 10 mg tableta 1

5
macitentan 10 mg, za 

lečenje plućne 
arlerijske hipertenzije

film tableta 10 mg tableta 1

6
selexipag 200 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 200 mcg tableta 1

7
selexipag 400 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 400 mcg tableta 1

8
selexipag 600 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 600 mcg tableta 1

9
selexipag 800 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 800 mcg tableta 1

10
selexipag 1000 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1000 mcg tableta 1

11
selexipag 1200 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1200 mcg tableta 1

12
selexipag 1400 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1400 mcg tableta 0

13
selexipag 1600 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1600 mcg tableta 0
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IV. Стручна оцена понуда

1. INPHARM CO d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-39/19-9 
Назив понуђача: Inpharm со d.o.o.
Понуда број: 1839 од 08.08.2019. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије: 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11

Број
партије

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ ЗАШТИЋЕН0 

HM EЛЕКА

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

5

macitentan 10 
mg, za lečenje 

plućne arterijske 
hipertenzije

film tableta 10 mg tableta 1.110 9.142,62 10.148.308,20 10% 1.014.830,82 11.163.139,02

6

selexipag 200 
mcg. za lečenje 
plućne arterijske 

hipertenzije

film tableta 200 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20 10% 48.360,72 531.967,92

7

selexipag 400 
mcg, za lecenje 
plućne arterijske 

hipertenzije

film tableta 400 mcg tableta 60 8.060,12 483.607,20 10% 48.360,72 531.967,92

8

selexipag 600 
mcg, za lecenje 
plućne arterijske 

hipertenzije

film tableta 600 mcg tableta 360 8.060,12 2.901.643,20 10% 290.164,32 3.191.807,52

9

selexipag 800 
mcg, za lecenje 
plucne arterijske 

hipertenzije

film tableta 800 mcg tableta 120 8.060,12 967.214,40 10% 96.721,44 1.063.935,84

10

selexipag 1000 
mcg, za lecenje 
plucne arterijske 

hipertenzije

film tableta 1000
mcg tableta 420 8.060,12 3.385.250,40 10% 338.525,04 3.723.775,44

11

selexipag 1200 
mcg, za lecenje 
plucne arterijske 

hipertenzije

film tableta 1200
mcg tableta 120 8.060,12 967.214,40 10% 96.721,44 1.063.935,84

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 19.336.845,00

ИЗНОС ПДВ-А 1.933.684,50

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 21.270.529,50



Рок испоруке износи 72 сата од дана добијања законом предвиђене документације за промет нерегистров^ог ЛЈка.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

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 504/2013 од 09.10.2013. године.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Дана 14.08.2019. године, Комисија за јавну набавку извршила је преглед и оцену понуда, о чему је сачињен Записник са прегледа и оцене понуда бр 
404-1-39/19-13.

Увидом у достављени образац понуде понуђача Inpharm Co d.o.o., број: 1839 од 08.08.2019. године, Комисија је утврдила да је за понуђене партије 5, 6, 
7, 8, 9, 10 и 11, понуђач полунио само колону која се односи на јединичну цену, док у колоне „ЈКЈГ, „ЗАШТИЋЕНО ИМЕ J1EKA" и НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА ЛЕКА“ 
нису унети тражени подаци.

Понуђач је као рок испоруке навео рок од 72 сата од дана добијања законом предвиђене документације за промет нерегистрованог лека, из чега
произилази да понуђач нуди лекове који нису регистровани у Републици Србији.

Даљим увидом у предметну понуду, Комисија зајавну набавкује утврдила следеће:

Понуђач је у понуди доставио Упутство за лек, на српском и енглеском језику, за лек ИНН-а macitentan, заштићеног назива OPSUMIT, јачине 10 mg, 
фармацеутског облика - film tableta, произвођача Actelion Manufacturing GmbH, a како je тражено конкурсном документацијом.

Понуђач је такође доставио и Упутство за лек, на српском и енглеском језику, за лек ИНН-а selexipag, заштићеног назива UPTRAVI, јачине 200, 400, 600,
800, 1000, 1200, 1400 и 1600 mcg, фармацеутског облика - film tablete, произвођача Actelion Manufacturing GmbH, a како je тражено конкурсном документацијом.

Сходно наведеном, како би Комисија за предметну јавну набавку могла да утврди стварну садржину понуде, понуђачу Inpharm Co d.o.o., упућен је захтев 
за додатаним објашњењем достављене понуде, сходно члану 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), број: 
404-1-39/19-14 од 14.08.2019. године, а у циљу изјашњења да ли су лекови заштићених назива наведених у достављеним Упутствима за лек, понуђени за 
партије за које је поднета понуда и то:

- за партију 5 - macitentan 10 mg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije, лек OPSUMIT, film tablete 10 mg, произвођача Actelion Manufacturing GmbH,
- за партију 6 - selexipag 200 mcg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije, лек UPTRAVI, film tablete 200 mcg, произвођача Actelion Manufacturing GmbH,
- за партију 7 - selexipag 400 mcg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije, лек UPTRAVI, film tablete 400 mcg, произвођача Actelion Manufacturing GmbH,
- за партију 8 - selexipag 600 mcg, za iečenje plućne arterijske hipertenzije, лек UPTRAVI, film tablete 600 mcg, произвођача Actelion Manufacturing GmbH,
- за партију 9 - selexipag 800 mcg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije, лек UPTRAVI, film tablete 800 mcg, произвођача Actelion Manufacturing GmbH,
- за партију 10 - selexipag 1000 mcg, za lečenje plućne arterijske hipertenzije, лек UPTRAVI, film tablete 1000 mcg, произвођача Actelion Manufacturing GmbH

и
- за партију 11 - selexipag 1200 mcg, za lečenje plucne arterijske hipertenzije, лек UPTRAVI, film tablete 1200 mcg, произвођача Actelion Manufacturing GmbH.

Дана 15.08.2019. године, понуђач Inpharm Co d.o.o., доставио je тражено објашњење понуде, заведено код Наручиоца под бр. 404-1-39/19-15, наводећи 
да је за понуђене партије 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, разлог за неуношење података у колону „ЈКЛ“ тај што се, сходно Правилнику о Листи лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 43/2019, 55/2019 и 56/2019 -  испр.), шифра јединствене 
класификације лека (ЈКЛ) додељује само лековима са Листе A, А1, Б и Ц, те да из наведеног несумњиво следи да нерегистровани лекови понуђени у партијама
5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 не поседују шифру јединствене класификације лека, те иста у обрасцу понуде није ни могла да буде наведена.
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Такође, понуђач је потврдио да су лекови заштићених назива наведених у достављеним Упутствима за лек, понуђени за партије за које је поднета 
понуда и то на начин како је описано у захтеву за додатним објашњењем достављене понуде под горе наведеним бројем.

Сходно наведеном, Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Inpharm CO 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 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11.

2. PHOENIX PHARMA d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-39/19-10 
Назив понуђача: Phoenix Pharma d.o.o.
Понуда број 170/19 од 09.08.2019. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије: 1, 2, 3 и 4

Број
партије

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ ЗАШТИЋЕН0 

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

1 everolimus 
2 mg 1014005 Votubia®

NOVARTIS 
PHARMA STEIN 

AG

disperzibilna
tableta 2 mg tableta 2.400 4.022,24 9.653.376,00 10% 965.33760 10.618.71360

2 agalzidaza 
alfa 3,5 mg 0129943 Replagal®

SHIRE 
PHARMACEUTIC 

ALS IRELAND 
LIMITED

koncentrat za 
rastvor za infuziju

3,5
mg/3,5

ml

bočica
staklena 110 190.055,50 20.906.105,00 10% 2.090.610,50 22.996.715,50

3 ambrisentan 
5 mg 1103300 Volibris®

GLAXO 
OPERATIONS UK 
LTD ASPEN BAD 

OLDESLOE 
GMBH

film tableta 5 mg tableta 180 8.921,24 1.605.823,20 10% 160.582,32 1.766.405,52

4 ambrisentan 
10 mg 1103301 Volibris®

GLAXO 
OPERATIONS UK 
LTD ASPEN BAD 

OLDESLOE 
GMBH

film tableta 10 mg tableta 810 8.921,24 7.226.204,40 10% 722.620,44 7.948.824,84

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 43.330.659,46

ИЗНОС ПДВ-А 4.333.065,95

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 47.663.725,41

Рок испоруке износи 48 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 попуњен Образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао укупне трошкове 

припремања понуде.
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Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 1451/2013 од 25.11.2013. 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 w w w .apr.aov.rs утврдила да над понуђачем Phoenix Pharma d.o.o. није 

покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комиоија је констатовала да је достављена понуда понуђача Phoenix Pharma 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 и 4.

3. MEDICA LINEA PHARM d.o.o.
Број под којим је понуда заведеиа: 404-1-39/19-11 
Назив понуђача: Medica Linea Pharm d.o.o. 
Понуда број 745/19 од 26.07.2019. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партију: 1

Број
партије

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ ЗАШТИЋЕНО 

ИМЕ ЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА

ЛЕКА

ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

износ
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

1 everolimus 
2 mg 1014005 Votubia Novartis Pharma disperzibilna

tableta 2 mg tableta 2,400 3.940,98 9.458.352,00 10% 945.835,20 10.404 187,20

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 9.458.352,00

ИЗНОС ПДВ-А 945.835,20

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10.404.187,20

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 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 2238/2017 од 24.08.2017. године и БПН 2176/2018 од 
14.08.2018. године.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Medica Linea Pharm d.o.o. прихватљива y смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), за партију 1.
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V. Одбијене понуде

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

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранглиста понуђача:

Број
парти

је
Назив партије Фармаце- 

утски облик

Јачина/ 
конце- 
нтраци- 
ja лека

Јединица
мере

Коли-
чика

P.
Бр. Назив понуђача

Понуђена
јединична

цена

Укупна 
вредност 

понуде без 
ПДВ-а

1 everolimus 2 mg disperzibilna
tableta 2 mg tableta 2.400

1 Medica Linea 
Pharm d.o.o. 3.940,98 9.458.352,00

2 Phoenix Pharma 
d.o.o. 4.022,24 9.653.376,00

2 agalzidaza a If a 3,5 mg
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

3,5
mg/3,5

mL

bočica
staklena 110 1 Phoenix Pharma 

d.o.o. 190.055,50 20.906.105,00

3 ambrisentan 5 mg film tablela 5 mg tableta 180 1 Phoenix Pharma 
d.o.o. 8.921,24 1.605.823,20

4 ambrisentan 10 mg film tableta 10 mg tableta 810 1 Phoenix Pharma 
d.o.o. 8.921,24 7.226.204,40

5
macitentan 10 mg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 10 mg tableta 1.110 1 Inpharm Co d.o.o. 9.142,62 10.148.308,20

6
selexipag 200 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 200
mcg tableta 60 1 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 483.607,20

7
selexipag 400 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 400
mcg tableta 60 1 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 483.607,20

8
selexipag 600 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 600
mcg tableta 360 1 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 2.901.643,20

9
selexipag 800 mcg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 800
mcg tableta 120 1 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 967.214,40

10
selexipag 1000 mcg, 

za lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1000
mcg tableta 420 1 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 3.385.250,40

11
selexipag 1200 mcg, 

za lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1200
mcg tableta 120 1 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 967.214,40

Како за партије 12 и 13 није пристигла ниједна понуда, Комисија није била у могућности да 
изврши рангирање за наведене партије.

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

У складу са чланом 79. став 2. 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.

Како је Комисија утврдила да понуђачи чије су понуде оцењене као најповољније, 
испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз 
понуду и увидом у јавно доступне податке, од истих 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. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Лекова за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/19-40 се 
обуставл^а за партије 12 и 13 будући да нису испуњени услови за доношење Одлуке о закључењу 
оквирног споразума из разлога што за наведене партије није достављена ниједна понуда.



VIII. 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 искључиво понуђачи и исти не могу 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

IX. Предлог комисије

I Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене покуда 
предложила је да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Лекова за 
лечење ретких болести, број 404-1-110/19-40, додели следећим понуђачима, по партијама:

Број
парт
ије

Назив партије Фармацеутски
облик

Јачина/
конце-

нтраци«ја
лека

Јединиц 
a мере

Коли»
чина Назив понуђача

Покуђена
јединична

цена

Укупна 
: вредност без 

ПДВ-а

1 everolimus 2 mg disperzibilna
tableta 2 mg tableta 2.400 Medica Linea 

Pharm d.o.o. 3.940,98 9.458.352,00

2 agalzidaza alfa 3,5 
mg

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju

3,5 mg/3,5 
mL

bočica
staklena 110 Phoenix Pharma 

d.o.o. 190.055,50 20.906.105,00

3 ambrisentan 5 mg film tablela 5 mg tableta 180 Phoenix Pharma 
d.o.o. 8.921,24 1.605.823,20

4 ambrisentan 10 mg film tableta 10 mg tableta 810 Phoenix Pharma 
d.o.o. 8.921,24 7.226.204,40

5
macitentan 10 mg, za 

lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 10 mg tableta 1.110 Inpharm Co d.o.o. 9.142,62 10.148.308,20

6
selexipag 200 mcg, 
za lečenje plućne 

arterijske hipertenzije
film tableta 200 mcg tableta 60 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 483.607,20

7
selexipag 400 mcg, 
za lečenje plućne 

arterijske hipertenzije
film tableta 400 mcg tableta 60 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 483.607,20

8
selexipag 600 mcg, 
za lečenje plućne 

arterijske hipertenzije
film tableta 600 mcg tableta 360 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 2.901.643,20

9
selexipag 800 mcg, 
za lečenje plućne 

arterijske hipertenzije
film tableta 800 mcg tableta 120 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 967.214,40

10
selexipag 1000 mcg, 

za lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1000 mcg tableta 420 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 3.385.250,40

11
selexipag 1200 mcg, 

za lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1200 mcg tableta 120 Inpharm Co d.o.o. 8.060,12 967.214,40

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 58.533.329,60

Изабрани понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

il Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене лонуда 
предложила је да се донесе Одпука о обустави поступка јавне набавке Лекова за лечење 
ретких болести, број ЈН 404-1-110/19-40, за доле наведене партије:

Број
партије Назив партије ' Фармацеутски 

облик
Јачина/ 

концентрација 
x лека

Јединица 
! мере

Коли-
чина

Процељена
јединична

цена

Процењена 
вредност по 
партији без 

ПДВ-а

12
selexipag 1400 mcg, 

za lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1400 mcg tableta 120 8.060,12 967.214,40

13
selexipag 1600 mcg, 

za lečenje plućne 
arterijske hipertenzije

film tableta 1600 mcg tableta 120 8.060,12 967.214,40

УКУПНО без ПДВ-а: 1.934.428,80
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Наиме, за партије 12 и 13 нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу 
оквирног споразума, из разлога наведених у тачки VII. ове Одлуке.

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

Пр.оф' др Сан*а Радојевић Шкодрић

Ч  •' • ' \ * Ј^ . о  r „ v

X. 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).

59019.77/41
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