РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-53/16-10
04.10.2016. године
Јована Мариновића бр.2
Београд

На основу члана 108. и члана 109. 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. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015) и Извештаја о
стручној оцени понуда бр. 404-1-53/16-9 од 29.09.2016. године, Директор Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА
Бр. ЈН 404-1-110/16-56
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Диспозитив одлуке

I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Цитостатици са Листе Б и Листе Д
Листе лекова, број ЈН 404-1-110/16-56, са понуђачем „Farmalogist“ d.o.o. из Београда, ул.
Миријевски булевар 3, за партије 1, 6 и 7.
II Обуставља се отворени поступак јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д
Листе лекова, број ЈН 404-1-110/16-56, за доле наведене партије:
Партија

Предмет набавке

2

fluorouracil, 250 mg

3

fluorouracil, 500 mg

4

vinblastin

5

doksorubicin

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.javnenabavke.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 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова обликован је у 7
(седам) партија, и то:
Број
партије

1

2

Назив партије

Фармацеутски
облик

Јачина лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност

fludarabin

prašak za rastvor
za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/ infuziju

50 mg

bočica

541

3.879,16

2.098.625,56

fluorouracil,
250 mg

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

250 mg

bočica

83.390

142,20

3

11.858.058,00

3

fluorouracil,
500 mg

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

4

vinblastin

prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju

10 mg

bočica

2.370

1.123,60

2.662.932,00

5

doksorubicin

prašak/koncentrat
za rastvor za
injekciju/infuziju

10 mg

bočica

17.396

224,90

3.912.360,40

6

doksorubicin

prašak/koncentrat
za rastvor za
injekciju/infuziju

50 mg

bočica

21.729

1.131,00

24.575.499,00

7

cisplatin

rastvor za infuziju/
koncentrat za
rastvor za infuziju

50 mg

bočica

41.592

923,20

38.397.734,40

500 mg

bočica

62.540

183,00

11.444.820,00

УКУПНО

94.950.029,36

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за све партије.
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-56
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
III. Основни подаци о понуђачима
Благовремено, тј. до дана 22.09.2016. године, до 10,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде
следећих понуђача:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум пријема

Сат

1.

„Vega“ d.o.o.

Ул. Вука Караџића бр. 41, Ваљево

22.09.2016.

08,58

Ул. Миријевски булевар бр. 3, Београд

22.09.2016.

09,05

Ул. Боре Станковића бр. 2, Београд

22.09.2016.

09,31

2.
3.

„Farmalogist“ d.o.o.
„Phoenix Pharma“ d.o.o.

Укупан број поднетих понуда: 3 (три).
Број понуда по партијама:
Партија

Предмет набавке

Број понуда по
партији

1

fludarabin

3

2

fluorouracil, 250 mg

3

3

fluorouracil, 500 mg

3

4

vinblastin

0

5

doksorubicin 10 mg

2

6

doksorubicin 50 mg

3

7

cisplatin

3

4

IV. Стручна оцена понуда

1. Vega“ d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 1.
Назив понуђача: „Vega“ d.o.o.
Понуда број 525/IX-2016 од 21.09.2016. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понудe за следећe партијe: 1, 2, 3, 5, 6 и 7.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

1

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

fludarabin

2

fluorouracil,
250 mg

ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

0034019
0034800

FLUDARABIN
EBEWE /
FLUDARABINE
PLIVA

ПРОИЗВО-ЂАЧ
Ebewe Pharma
Ges.MBH NFG.
KG/
Pharm achemie
B.V; Pliva
Hrvatska d.o.o.
Pharmachemie
B.V; Teva
Pharmaceuticals
Works Private
Limited
Company
Pharmachemie
B.V; Teva
Pharmaceuticals
Works Private
Limited
Company

ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

ИЗНОС
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

prašak za rastvor
za injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za injekciju/
infuziju

50 mg

bočica

541

3.665,83

1.983.214,03

10%

198.321,40

2.181.535,43

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

250 mg

bočica

83,390

180,73

15.071.074,70

10%

1.507.107,47

16.578.182,17

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

500 mg

bočica

62,540

270,86

16.939.584,40

10%

1.693.958,44

18.633.542,84

СТОПА
ПДВ-а

0034023

FLUOROURACIL
- TEVA

3

fluorouracil,
500 mg

0034024

FLUOROURACIL
- TEVA

5

doksorubicin,
10 mg

0033050

SINDROXOCIN

S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy
S.P.A.

prašak/koncentrat
za rastvor za
injekciju/infuziju

10 mg

bočica

17,396

581,01

10.107.249,96

10%

1.010.725,00

11.117.974,96

6

doksorubicin,
50 mg

0033191

DOXORUBICIN
„Ebewe“

Ebewe Pharma
Ges. M.B.H
NFG. KG

prašak/koncentrat
za rastvor za
injekciju/infuziju

50 mg

bočica

21,729

1.068,51

23.217.653,79

10%

2.321.765,38

25.539.419,17

5

7

cisplatin

0031251

CISPLATIN

Pfizer PTY.
Limited

rastvor za infuziju/
koncentrat za
rastvor za infuziju

50 mg

bočica

41,592

887,93

36.930.784,56

10%

3.693.078,46

40.623.863,02

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

104.249.561,44

ИЗНОС ПДВ-А

10.424.956,14

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

114.674.517,58

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуде.
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 бр. БПН 698/2013 од 18.10.2013. године. Провером на интернет
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Понуђач „Vega“ d.o.o. је за партију 2 – fluorouracil, 250 mg, понудио цену која прелази цену тог лека у Листи лекова и иста прелази процењену вредност за
партију 2. Наиме, за наведену партију понуђен је лек који има ЈКЛ шифру 0034023 по цени од 180,73 динара. Цена лека заштићеног назива FLUOROURACIL-TEVA,
ЈКЛ шифре 0034023, у Листи лекова износи 158,00 динара.
Понуђач „Vega“ d.o.o. је за партију 3 - fluorouracil, 500 mg, понудио цену која прелази цену тог лека у Листи лекова и иста прелази процењену вредност за
партију 3. Наиме, за наведену партију понуђен је лек који има ЈКЛ шифру 0034024 по цени од 270,86 динара. У Листи лекова, цена лека заштићеног назива
FLUOROURACIL-TEVA, ЈКЛ шифре 0034024 износи 203,30 динара.
Понуђач „Vega“ d.o.o. је за партију 5 – doksorubicin, 10 mg, понудио цену која прелази цену тог лека у Листи лекова и иста прелази процењену вредност за
партију 5. Наиме, за наведену партију понуђен је лек који има ЈКЛ шифру 0033050 по цени од 581,01 динара. У Листи лекова, цена лека заштићеног назива
SINDROXOCIN, ЈКЛ шифре 0033050 износи 224,90 динара.
Сходно наведеном, комисија констатује да је понуда понуђача „Vega“ d.o.o. 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 2, 3 и 5.
Комисија констатује да је понуда понуђача „Vega“ 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, 6 и 7.
2. „Farmalogist“ d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 2.
Назив понуђача: „Farmalogist“ d.o.o.
Понуда број P 2383 од 21.09.2016. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1, 2, 3, 6 и 7.
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БРО
Ј
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ
Ebewe
Pharma
Ges.MBH
NFG. KG/
Pharm achemi
e B.V; Pliva
Hrvatska
d.o.o.
Pharmachemi
e B.V; Teva
Pharm aceutic
als Works
Private
Limited
Company
Pharmachemi
e B.V; Teva
Pharm aceutic
als Works
Private
Limited
Company

ФАРМАЦЕУТСК
И ОБЛИК

ЈАЧИН
А ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

prašak za rastvor
za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/ infuziju

50 mg

bočica

541

3.616,85

1.956.715,85

10%

195.671,59

2.152.387,44

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

250 mg

bočica

83,390

187,17

15.608.106,30

10%

1.560.810,63

17.168.916,93

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

500 mg

bočica

62,540

280,52

17.543.720,80

10%

1.754.372,08

19.298.092,88

СТОПА
ПДВ-а

ИЗНОС
ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА СА
ПДВ-ом

0034019
0034800

FLUDARABIN
EBEWE
FLUDARABINE
PLIVA

0034023

FLUOROURAC
IL - TEVA

3

fluorouracil,
500 mg

0034024

FLUOROURAC
IL - TEVA

6

doksorubicin
, 50 mg

0033191

DOXORUBICI
N Ebewe

Ebewe
Pharma Ges.
M.B.H NFG.
KG

prašak/koncentrat
za rastvor za
injekciju/infuziju

50 mg

bočica

21,729

1.053,13

22.883.461,77

10%

2.288.346,18

25.171.807,95

7

cisplatin

0031251

CISPLATIN

Pfizer (Perth)
PTY. Limited

rastvor za infuziju/
koncentrat za
rastvor za infuziju

50 mg

bočica

41,592

881,00

36.642.552,00

10%

3.664.255,20

40.306.807,20

1

fludarabin

2

fluorouracil,
250 mg

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А

94.634.556,72

ИЗНОС ПДВ-А

9.463.455,67

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ

104.098.012,39

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 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 бр. БПН 68/2013 од 09.09.2013. године. Провером на интернет
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
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Понуђач „Farmalogist“ d.o.o. је за партију 2 – fluorouracil, 250 mg, понудио цену која прелази цену тог лека у Листи лекова и иста прелази процењену вредност
за партију 2. Наиме, за наведену партију понуђен је лек који има ЈКЛ шифру 0034023 по цени од 187,17 динара. Цена лека заштићеног назива FLUOROURACILTEVA, ЈКЛ шифре 0034023, у Листи лекова износи 158,00 динара.
Понуђач „Farmalogist“ d.o.o. је за партију 3 - fluorouracil, 500 mg, понудио цену која прелази цену тог лека у Листи лекова и иста прелази процењену вредност
за партију 3.. Наиме, за наведену партију понуђен је лек који има ЈКЛ шифру 0034024 по цени од 280,52 динара. У Листи лекова, цена лека заштићеног назива
FLUOROURACIL-TEVA, ЈКЛ шифре 0034024 износи 203,30 динара.
Сходно наведеном, комисија констатује да је понуда понуђача „Farmalogist“ d.o.o. 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 2 и 3.
Комисија констатује да је понуда понуђача „Farmalogist“ 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, 6 и 7.
3. „Phoenix Pharma“ d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 3.
Назив понуђача: „Phoenix Pharma“ d.o.o.
Понуда број 261/16 од 20.09.2016. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1, 2, 3, 5, 6 и 7.
БР.
ПАР
ТИЈ
Е

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

1

fludarabin

2

fluorouracil,
250 mg

3

fluorouracil,
500 mg

ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ

ФАРМАЦЕУТСК
И ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИ
ЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИ
НА

ЈЕДИНИЧ
НА ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

ИЗНОС ПДВ-а

0034800/
0034018

FLUDARABINE PLIVA
◊koncentrat za rastvor za
injekciju/
infuziju1X25MG/2ML/FLU
DARABIN EBEWE
koncentrat za rastvor za
injekciju/
infuziju1X50MG/2ML

Pharmachemie
B.V; Pliva
Hrvatska
d.o.o/EBEWE
PHARMA
GES.B.H NFG KG

prašak za rastvor
za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/ infuziju

50 mg

bočica

541

3.879,20

2.098.647,20

10%

209.864,72

2.308.511,92

0034023

FLUOROURACIL TEVArastvor za
injekciju1X50MG/5ML

Pharmachemie
B.V.; Teva
Pharmaceuticals
Works Private
Limited Company

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

250 mg

bočica

83.390

188,30

15.702.337,00

10%

1.570.233,70

17.272.570,70

0034024

FLUOROURACIL TEVArastvor za
injekciju1X50MG/10ML

Pharmachemie
B.V.; Teva
Pharmaceuticals
Works Private
Limited Company

rastvor za
injekciju/infuziju/
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju

500 mg

bočica

62.540

282,20

17.648.788,00

10%
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1.764.878,80

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

19.413.666,80

5

6

7

doksorubicin
10 mg

doksorubicin
50 mg

cisplatin

0033050

Sindroxocin®prašak za
rastvor za
injekciju/infuziju1X10MG

S.C. SindanPharma S.R.L.

prašak/koncentrat
za rastvor za
injekciju/infuziju

10 mg

bočica

17.396

604,20

10.510.663,20

10%

1.051.066,32

11.561.729,52

0033051/
0033191

Sindroxocin®prašak za
rastvor za
injekciju/infuziju1X50MG/D
OXORUBICIN EBEWE
koncentrat za rastvor za
infuziju1X50MG/25ML

S.C. SindanPharma
S.R.L./EBEWE
PHARMA
GES.B.H NFG KG

prašak/koncentrat
za rastvor za
injekciju/infuziju

50 mg

bočica

21.729

1.131,00

24.575.499,00

10%

2.457.549,90

27.033.048,90

0031251/
0031224

CISPLATIN koncentrat za
rastvor za
infuziju1X1MG/50ML
/SINPLATINkoncentrat za
rastvor za infuziju

PFIZER(PERTH)
PTY
LIMITED/S.C.
Sindan-Pharma
S.R.L.

rastvor za infuziju/
koncentrat za
rastvor za infuziju

50 mg

bočica

41.592

923,20

38.397.734,40

10%

3.839.773,44

42.237.507,84

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A

108.933.668,80

IZNOS PDV-A

10.893.366,88

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

119.827.035,68

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 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 бр. БПН 1451/2013 од 25.11.2013. годинe и БПН 1611/2015 од
21.04.2015. године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
У Обрасцу 4.1, обрасцу понуде, за партију 1 - fludarabin 50 mg понуђач је у колони „IV - заштићени назив понуђеног добра“ понудио следеће лекове
FLUDARABINE PLIVA ◊koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju1X25MG/2ML/FLUDARABIN EBEWE koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju1X50MG/2ML. За лек
заштићеног назива FLUDARABIN EBEWE унета је ЈКЛ шифра 0034018 која не одговара заштићеном називу који је понуђен у тој партији већ се односи на лек
fludarabin 50 mg, паковања 5x2ml; 50 mg/2ml, који се не налази на Листи лекова. Такође, понуђач „Phoenix Pharma“ d.o.o. је за партију 1 – fludarabin 50 mg, понудио
цену која прелази процењену вредност за ту партију. Сходно томе, понуда се одбија као неприхватљива.
Понуђач „Phoenix Pharma“ d.o.o. је за партију 2 – fluorouracil, 250 mg, понудио цену која прелази цену тог лека у Листи лекова и иста прелази процењену
вредност за партију 2. Наиме, за наведену партију понуђен је лек који има ЈКЛ шифру 0034023 по цени од 188,30 динара. Цена лека заштићеног назива
FLUOROURACIL-TEVA, ЈКЛ шифре 0034023, у Листи лекова износи 158,00 динара.
Понуђач „Phoenix Pharma“ d.o.o. је за партију 3 - fluorouracil, 500 mg, понудио цену која прелази цену тог лека у Листи лекова и иста прелази процењену
вредност за партију 3. Наиме, за наведену партију понуђен је лек који има ЈКЛ шифру 0034024 по цени од 282,20 динара. У Листи лекова, цена лека заштићеног
назива FLUOROURACIL-TEVA, ЈКЛ шифре 0034024 износи 203,30 динара.
Понуђач „Phoenix Pharma“ d.o.o. је за партију 5 – doksorubicin, 10 mg, понудио цену која прелази цену тог лека у Листи лекова и иста прелази процењену
вредност за партију 5. Наиме, за наведену партију понуђен је лек који има ЈКЛ шифру 0033050 по цени од 604,20 динара. У Листи лекова, цена лека заштићеног
назива SINDROXOCIN, ЈКЛ шифре 0033050, износи 224,90 динара.
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Сходно наведеном, комисија констатује да је понуда понуђача „Phoenix Pharma“ d.o.o. 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, 2, 3 и 5.
Комисија констатује да је 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 6 и 7.
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V. Одбијене понуде
У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:
Број
под
којим је
понуда
заведе
на

Назив
понуђача

Партија
за коју се
одбија
понуда

2
3
1

„Vega“ d.o.o.
5

2

2

„Farmalogist“
d.o.o.
3

1

3

„Phoenix
Pharma“ d.o.o.

2

3

5

Разлози за одбијање понуде

Понуда је неприхватљива у смислу
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о
јавним
набавкама
(„Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), јер понуђене цене лекова за
партије 2, 3 и 5 прелазе цене тих
лекова у Листи лекова који се
прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог
осигурања
и
исте
прелазе
процењене вредности за наведене
партије.
Понуда је неприхватљива у смислу
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о
јавним
набавкама
(„Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), јер понуђене цене лекова за
партије 2 и 3 прелазе цене тих
лекова у Листи лекова који се
прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог
осигурања
и
исте
прелазе
процењене вредности за наведене
партије.
Понуда је неприхватљива у смислу
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о
јавним
набавкама
(„Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15), јер подаци у обрасцу понуде
(ЈКЛ шифра, заштићени назив) не
одговарају једни другима и јер иста
прелази процењену вредност за
партију 1.
Понуда је неприхватљива у смислу
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о
јавним
набавкама
(„Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), јер понуђене цене лекова за
партије 2, 3 и 5 прелазе цене тих
лекова у Листи лекова који се
прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог
осигурања
и
исте
прелазе
процењене вредности за наведене
партије.
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Процењена
вредност без
ПДВ-а

Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)

11.858.058,00

15.071.074,70

11.444.820,00

16.939.584,40

3.912.360,40

10.107.249,96

11.858.058,00

15.608.106,30

11.444.820,00

17.543.720,80

2.098.625,56

2.098.647,20

11.858.058,00

15.702.337,00

11.444.820,00

17.648.788,00

3.912.360,40

10.510.663,20

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача по партијама:
Број
партије

Назив
партије

Јачина/
концентрација
лека

1

fludarabin

50 mg

6

doksorubicin

7

cisplatin

50 mg

50 mg

Р.Б.

Назив понуђача

Понуђена јединична цена

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

1

„Farmalogist“

3.616.85

1.956.715,85

2

„Vega"

3.665,83

1.983.214,03

1

„Farmalogist“

1.053,13

22.883.461,77

2

„Vega"

1.068,51

23.217.653,79

3

„Phoenix Pharma“

1.131,00

24.575.499,00

1

„Farmalogist“

881,00

36.642.552,00

2

„Vega"

887,93

36.930.784,56

3

„Phoenix Pharma“

923,20

38.397.734,40

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 гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН 404-1110/16-56, се обуставља за доле наведене партије, будући да нису испуњени услови за
доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, из доле наведених разлога:
Партија

Предмет набавке

2

fluorouracil, 250 mg

3

fluorouracil, 500 mg

4

vinblastin

5

doksorubicin

Разлог за обуставу
За партију 2 достављене су 3 неприхватљиве
понуде.
За партију 3 достављене су 3 неприхватљиве
понуде.
За партију 4 није достављена ниједна понуда.
За партију 5 достављене су 2 неприхватљиве
понуде.

VIII. Трошкови припремања понуде
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 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.
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IX. Предлог комисије
I Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда
предложила је да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Цитостатици са
Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/16-56, додели следећем понуђачу, по
партијама:

Назив партије

Јачина/
концентрација
лека

Назив понуђача

Понуђена
јединична цена

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

1

fludarabin

50 mg

„Farmalogist“

3.616.85

1.956.715,85

6

doksorubicin

50 mg

„Farmalogist“

1.053,13

22.883.461,77

7

cisplatin

„Farmalogist“

881,00

36.642.552,00

Број
партије

50 mg

УКУПНО:

61.482.729,62

Горе наведени понуђач, набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
II Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда
предложила је да се обустави поступак јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе
лекова, бр. ЈН 404-1-110/16-56, за партије 2, 3, 4 и 5, будући да нису испуњени услови за
доношење одлуке о закључењу оквирног споразума.
Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси одлуку
као у диспозитиву.

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).

57016.82/72
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