
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08 Број: 404-1-36/19-
12,08.2019. године 
Јована Мариновића бр.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" 
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08.08.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЈ1И УГОВОРА 

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА ЗА СЕЗОНУ 2019/2020
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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци вакцине против грипа за сезону 2019/2020, број ЈН 
404-1-110/19-39, понуђачу Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак" из Београда, ул. 
Војводе Степе бр. 458, за партије 1 - Вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица од 6-36 
месеци и 2 - Вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица старијих од 3 године.

О б р а з л о ж е њ е

I Подаци о наручиоцу

1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално 
осигурање војних осигураника,

2. Адресе наручилаца: ул. Јована Мариновића 2, Београд и ул. Крунска бр. 13, Београд

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање: 
www.iavnenabavke.rfzo.rs

4. Врсте наручилаца: Организације за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
су дана 12.07.2019 године, донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више 
наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-704/19.

У складу са rope наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, ће спровести поступак јавне набавке, докће уговоре о јавној набавци закључити Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут" и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

II Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: Добра

2. Предмет јавне набавке. вакцине против грипа за сезону 2019/2020 обликован је у 2 (две) 
партије, и то:
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Број
партије Назив партије Фармацеутски

облик Јачина лека
Количина y 
дозама за 

наручиоца РФЗО

Количинау 
дозама за 
наручиоца 

Оонд за 
СОВО

УКУПНА
КОЛИЧИНА

Процењена 
вредност за 

наручиоца РФЗО

Процењена 
вредност за 
наручиоца 

Фонд за СОВО

УКУПНА
ПРОЦЕЊЕНА

ВРЕДНОСТ

1
Вакцина против грипа за 

обавезну имунизацију 
лица од 6-36 месеци

суспензиЈа за 
инјекцију у 
напуњеном 
инјекционом 

шприцу

(15 mcg+15 шсд+15 
тсд)/доза 

и/или 
(15 mcg+15 mcg+15 
mcg+15 тсд)/доза

500 100 600 597.000,00 119.400,00 716.400,00

2

Вакцина против грипа за 
обавезну имунизацију 

лица старијих од 3 
године

суспензија за 
инјекцију у 
напуњеном 

инјекционом 
шприцу

(15 mcg+15 mcg+15 
тсд)/доза 

и/или 
(15 mcg+15 mcg+15 
mcg+15 тсдУдоза

286.300 3.500 289.800 248.479.770,00 3.037.650,00 251.517.420,00

УКУПНО 286.800 3.600 290.400 249.076.770,00 3.157.050,00 252.233.820,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33651660 -  Вакцина против грипа, за све партије

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-39

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. Farmalogist d.o.o. Београд, Миријевски булевар 3

2. Институт за вирусологију, вакцине и 
серуме „Торлак" Београд, Војводе Степе 458

Укупан број поднетих понуда: 2 (две). 

Број понуда по партијама:

Партија Предмет набавке Врој понуда по 
партији

1 Вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица од 6-36 месеци 2

2 Вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица старијих од 3 године 2
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IV Стручна оцена понуда

1. FARMALOGIST DOO

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-36/19-31 
Назив понуђача: Farmalogist d.o.o.
Понуда број П-005922 од 07.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1 и 2.

БРОЈ
ПАР-
ТИЈЕ

НАЗИВ ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

КОЛИЧИНА 
У ДОЗАМА

ЈЕДИ-
НИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

1

Вакцина против грипа 
за обавезну 

имунизациЈу лица од 
6-36 месеци

0011934 INFLUVAC Abbott Biologicals 
B.V.

суспензија за инјекцију 
y напуњеном 

инјекционом шприцу
600 409,70 245.820,00. 10% 24.582,00 270.402,00

Укупно за партију 1 600 245.820,00 24.582,00 270.402,00

2

Вакцина против грипа 
за обавезну 

имунизацију лица 
старијих од 3 године

0011934 INFLUVAC Abbott Biologicals 
B.V.

суспензија за инјекцију 
у напуњеном 

инјекционом шприцу
139 400 409,70 57.112.180,00 . 10% 5.711.218,00 62.823.398,00

0011940 INFLUVAC
TETRA

Abbott Biologicals 
B.V.

суспензија за инјекцију 
у напуњеном 

инјекционом шприцу
150.400 854,50 128.516.800,00 10% 12.851.680,00 141.368.480,00

Укупно за партију 2 289.800 185.628.980,00 18.562.898,00 204.191.878,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 185.874.800,00

ИЗНОС ПДВ-а 18.587.480,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 204.462.280,00

У обрасцу понуде, понуђач Farmalogist, унео је следећу напомену:
Због јединствене производње вакцина INFLUVAC TETRA и INFLUVAC за целу Европу, рок испоруке може бити продужен у односу на рок 

испоруке дефинисан моделом Уговора, тако да би испорука INFLUVAC TETRA била реализована најкасније у 42. недељи (14.10.-18.10.2019) , a 
INFLUVAC најкасније у 45. неделзИ (04.11.-08.11.2019).

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.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је понуђач уписан у регистар 

понуђача и да је регистрација активна.
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Комисија констатује да понуда понуђача Farmalogist d.o.o. не испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом у вези са роком испоруке 
предметних вакцина. Наиме, конкурсном документацијом у делу VI. Упутство понуђачима, у оквирутачке 5. Роки место испоруке, подтачком 5.1 дефинисано 
је следеће:

„Добављач је дужан да, на захтев Института за јавно здравље Србије ,Др Милан Јовановић Батут“ , односно крајњих корисника Фонда за СОВО, 
испоручи количине уговорене појединачним уговором најкасније до 15.10.2019. године, лрема расподели по здравственим установама које обављају 
послове јавног здравља за територију више општина, односно града коју утврди Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, односно 
према количинама и расподели коју утврди Фонд за СОВО за крајње кориснике (расподела ће бити саставни део уговора).11

Такође, у моделу уговора који је саставни део конкурсне документације у тачки 4. Испорука, подтачком 4.1 дефинисано је следеће:
„Добављач је дужан да, на захтев Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут7Крајњег корисника Фонда за СОВО, испоручи 

уговорене количине најкасније до 15.10.2019. године, према расподели по здравственим установама које обављају послове јавног здравља за територију 
више општина, односно града/Крајњим корисницима Фонда за СОВО, која се налази у прилогу 2 уговора“.

Сходно наведеном, конкурсном документацијом за предметну јавну набавку дефинисан је рок испоруке најкасније до 15.10.2019. године. Како је 
понуђач Farmalogist d.o.o. у обрасцу понуде унео напомену да за вакцину, која је предмет понуде и за партију 1 и за лартију 2, рок испоруке може бити 
продужен у односу на рок испоруке дефинисан моделом уговора, тако да би испорука била реализована најкасније у недељи од 04.11.-08.11.2019. године, 
комисија не може прихватити понуду понуђача Farmalogist d.o.o. за партије 1 и 2, јер иста ограничава и условљава права наручилаца, којима је неопходна 
испорука целокупне количине вакцине против грипа у одређеном, захтеваном року.

Комисија констатује да је понуда неприхватљива 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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2. ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК"

Редни број понуде: 2
Број под којимје понуда заведена: 404-1-36/19-30
Назив понуђача: Институтза вирусологију, вакцине и серуме „Торлак"
Понуда број 602001900065 од 06.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1 и 2.

БРОЈ
ПАР-
ТИЈЕ

НАЗИВ ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

КОЛИЧИНА 
У ДОЗАМА

ЈЕДИ-
НИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

1

Вакцина против грипа 
за обавезну 

имунизацију лица од 
6-36 месеци

0011905 Vaxigrip Tetra

Sanofi Pasteur -  
Val De Reuil, 
Francuska; 

Sanofi Pasteur -  
Marcy L! Etoile, 

Francuska

суспензија за инјекцију y 
напуњеном инјекционом 

шприцу
600 1.194,00 716.400,00 10% 71.640,00 788.040,00

Укупко за партију 1 600 716.400,00 71.640,00 788.040,00

2

Вакцина против грипа 
за обавезну 

имуниззцијулица 
старијих од 3 године

0011905 Vaxigrip Tetra

Sanofi Pasteur -  
Val De Reuil, 
Francuska; 

Sanofi Pasteur -  
Wlarcy L! Etoile, 

Francuska

суслензија за инјекцију у 
напуњеном инјекционом 

шприцу
289.800 679,00 196.774.200,00 10% 19.677.420,00 216.451.620,00

Укупно за партију 2 289.800 196.774.200,00 19.677.420,00 216.451.620,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 197.490.600,00

ИЗНОС ПДВ-а 19.749.060,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 217.239.660,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је исказао трошкове припреме понуде у износу од 50,00 динара са ПДВ-ом.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је понуђач уписан у регистар 

понуђача и да је регистрација активна.
Комисија констатује да је понуда 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 јавне набавке одбијена је следећа понуда:

Редни
број

пријема
понуде

Назив
понуђача

Партија за 
коју се 
одбија 
понуда

Разлози за одбијање 
понуде Понуђена 

укупна цена 
без ПДВ-а

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а

1 Farmalogist
d.o.o.

1

Понуда је 
неприхватљива у 

смислу члана 3. став 1 
тачка 33) Закона о 

јавним набавкама за 
партије 1 и 2 јер 

понуђени рок испоруке 
није у складу са роком 
испоруке дефинисаним 

конкурсном 
документацијом .

245.820,00 716.400,00

2 185.628.980,00 251.517.420,00

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранглиста понуђача по партијама:

Број
партије Назив партије Р.Б. Назив понуђача Понуђена укупна цена 

без ПДВ-а

1 Вакцина против грипа за обавезну 
имунизацију лица од 6-36 месеци 1 Институт за вирусологију, 

вакцине и серуме Дорлак'1 716.400,00

2 Вакцина против грипа за обавезну 
имунизацију лица старијих од 3 године 1 Институт за вирусологију, 

вакцине и серуме „Торлак" 196.774.200,00

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у 
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног и потписаног обрасца изјаве понуђача 
дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености услова (образац бр. 8 и 9 у 
конкурсној документацији), у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

У скпаду са чланом 79. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), наручилац је у обавези да пре доношења одлуке о додели уговора 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 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 Предпог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предложила је да се Одлука о додели уговора за јавну набавку Вакцине против грипа за сезону 
2019/2020, број ЈН 404-1-110/19-39, за партије 1 и 2 додели следећем понуђачу:

Број
партије Назив партије Назив понуђача Понуђена укупна цена без 

ПДВ-а

1 Вакцина против грипа за обавезну 
имунизацију лица од 6-36 месеци

Институт за вирусологију, 
вакцине и серуме „Торлак" 716.400,00

2
Вакцина против грипа за обавезну 

имунизацију лица старијих од 3 године
Институт за вирусологију, 
вакцине и серуме „Торлак" 196.774.200,00

УКУПНО 197.490.600,00

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.



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

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

MapHja Атан асијевић / / \Д /

В.Д. flVIPEKT^PA

др С а& ^адо јевић  Шкодрић
&,Р j  VjŽr

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 Порталујавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник PC11, број 124/12, 14/15 и 68/15).
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