
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-44 /19-^ 
ф ’.9.2019. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу члана 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 обавештења добављача Uni-Chem d.o.o. из Београда бр. 
404-1-44/19-33 од 19.09.2019. године, в.д, директора Републичког фонда за здравствено осигурање 
доноси

О Д Л У К У  

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЦИТОСТАТИКА СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА -  ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈЈН 404-1-110/19-47

ЗА ПАРТИЈУ 3 - citarabin, 500 mg
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Диспозитив одлуке

I Ставља се ван снаге Одлука бр. 404-1-44/19-32 од 06.09.2019. године, о закључењу 
оквирног споразума за партију 3 -  citarabin, 500 mg, у поступку јавне набавке Цитостатика 
са Листе Б и Листе Д Листе лекова -  поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/19-47.

У осталом делу, Одлука бр. 404-1-44/19-32 од 06.09.2019. године остаје на снази 
онако како гласи.

II Обуставља се отворени поступак јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе 
Д Листе лекова -  поновљени поступак, бр. ЈН 404-1-110/19-47, за партију 3:

Број
партије

Назив
партије

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Процењена
јединична

цена
Количина 
за РФЗО

Процењена 
вредност 
за РФЗО

Количина 
за Фонд 
за СОВО

Процењена 
вредност 

за Фонд за 
COBO

УКУПНА
КОЛИЧИНА

УКУЛНА
ПРОЦЕЊЕНА

ВРЕДНОСТ

3 citarabin, 
500 mg

prašak i 
raslvarač za 
rastvor za 

injekciju/rastvor 
za

injekciju/infuziju

500 mg bočica 1.261,70 5.050 6.371.585,00 500 630.850,00 5.550 7.002.435,00

О б р а з л о ж е њ е

Републички фонд ]е Одлуком директора број 404-1-44/19-1 од 14.08.2019. године 
покренуо отворени поступак јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе Д Листе 
лекова-поновљени поступак, бр. јн 404-1-110/19-47, у складу са чланом 32. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник PC" број 124/12, 14/15 и 68/15). Дана 19.08.2019. године донета 
је Одлука о измени Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-1-44/19-5 и дана
27.08.2019. године Одлука о измени Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-1-44/19-
12, којом је предмет јавне набавке обликован у 11 (једанаест) партија.

Дана 19.08.2019. године позив за подношење понуда, број 404-1-44/19-7 и конкурсна 
документација, број 404-1-44/19-6 за предметну јавну набавку, објављени су на Порталу јавних 
набавки и на интренет страници Републичког фонда.

Поступак отварања понуда одржан је дана 04.09.2019. године, о чему је сачињен 
записникбр. 404-1-44/19-29.

За партију 3 - citarabin, 500 mg, поднете су две понуде и то, понуда понуђача Ino-pharrrt 
d.o.o. бр. 399/19 од 20.08.2019. године и понуда понуђача Uni-Chem d.o.o. бр. 19-2207 од
02.09.2019. године.

Дана 06.09.2019. године, након отварања понуда, комисија за предметну јавну набавку 
спровела је поступак стручне оцене понуда о чему је сачињен Извештај о стручној оцени понуда 
бр. 404-1-44/19-31.

Понуда понуђача Ino-pharm d.o.o. оцењена је као неприхватљива у смислу члана 3. став
1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC", број 124/12, 14/15 и 68/15) из 
разлога што је понуђач у својој понуди доставио изјаву у којој наводи да неће бити у могућности 
да дистрибуира понуђени лек до јануара 2020. године, што је супротно захтевима из конкурсне 
документације.

Понуда понуђача Uni-Chem d.o.o. оцењена је као прихватљива у смислу члана 3. став 1 
тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

На основу предлога комисије датог у извештају о стручној оцени понуда бр. 404-1-44/19- 
31 од 06.09.2019. године, дана 06.09.2019. године донета је Одлука у јавној набавци бр. 404-1- 
44/19-32 у предметном поступку јавне набавке, којом се, између осталог, оквирни споразум за 
партију 3 - citarabin, 500 mg, закључује са понуђачем Uni-Chem d.o.o. из Београда.

Након доношења горе наведене Одлуке бр. 404-1-44/19-32 и протека рока за подношење 
захтева за заштиту права на исту, дана 19.09.2019. године, представник понуђача Uni-Chem d.o.o. 
доставио је обавештење заведено код Наручиоца под бр. 404-1-44/19-33, у ком наводи да услед 
регулаторних проблема везаних за понуђени лек Citaloxan 500mg/5ml (Citarabina Hikma 
500mg/5ml), није у могућности да потпише уговор за предметну јавну набавку за партију 3, 
односно, да је обавештен од стране свог добављача да не може да обезбеди адекватну
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документацију за добијање дозволе за увоз нерегистрованог лека код Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије, упркос потврдама датим у својој понуди бр. 19-22.07 од 02.09.2019. 
године.

Из горе наведених разлога, понуђач Uni-Chem d.o.o. повукао је своју понуду за партију 3.

Сходно напред наведеном, ставља се ван снаге Одлука о закључењу оквирногспоразума 
бр. 404-1-44/19-32 од 06.09.2019. године, којом се оквирни споразум за партију 3 - citarabin, 500 
mg, закључује са понуђачем Uni-Chem d.o.o. из Београда.

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:
www.iavnenabavke.rfzo.rs

4. Врсте наручиоца: Организације за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника, су дана 10.4.2019 године, донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке 
од стране више наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено 
осигурање под бројем 404-403/19 од 10.4.2019. године.

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступакјавне набавке, докће оквирни споразум 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,

II. Подаци о јавној набавци (за партију 3)

1. Врста предмета јавне набавке: добра

2 Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност 
набавке за партију 3:

Број
партије

Назив
партије

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Процењена
јединична

цена

Количина 
за РФЗО

Процењена 
вредност 
за РФЗО

Количина 
за Фонд 
за COBO

Процењена 
вредност 

за Фонд за 
COBO

УКУПНА
КОЛИЧИНА

УКУПНА
ПРОЦЕЊЕНА

ВРЕДНОСТ

3 citarabin, 
500 mg

prasak i 
rastvarač za 
rastvor za 

injekciju/rasLvor 
za

injekciju/infuziju

500 mg bočica 1.261,70 5.050 6.371.585,00 500 630,850,00 5.550 7.002.435,00

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

3 Редни број јавне набавке: : 404-1-110/19-47

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Разлози за обуставу поступка за партију 3

Поступак јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова -  поновљени 
поступак, обуставља се за партију 3 - citarabin, 500 mg, будући да нису испуњени услови за 
закључење оквирног споразума, из разлога што су за наведену партију пристигле две понуде од 
којих је једна оцењена као неприхватљива док је друга понуда повучена.
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IV. Трошкови припремања понуде

Сходно члаиу 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.

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

В.Д. ДИРЕКТОРА

V. 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, сходночлану 149. став 6. Закона ојавним 
набавкама {„Сл. гласник PC", број 124/12, 14/15 и 68/15),

59019.77/116
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