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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
АНТИТУБЕРКУЛОТИКА ДРУГЕ ЛИНИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
БР. ЈН 404-3-101/14-23
Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница Наручиоца: www.rfzo.rs
Врста Наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама
6. Врста предмета: добра
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Антитуберкулотика друге линије за 2014. годину, обликован по партијама:
1.
2.
3.
4.
5.

ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЈЕД. МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1.
2.

Capreomycin
Ethionamide 250 mg

1 g бочица
таблета

2.874
22.560

3.

Cycloserin 250 mg

таблета

22.560

4.

p - aminosalicylici asid (Paser 4g)

кесица

9.000

5.

Levofloxacin 250 mg

таблета

22.560

Ознака из Општег речника набавке: 33600000 - фармацеутски производи;
8. Разлог за примену преговарачког поступка и основ из закона:
Предметна јавна набавка је покренута применом члана члана 36. став 1. тачка 3) Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), из следећег разлога:
Члан 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима чије наступање ни у ком
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима за отворени и
рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са
наручиоцем.
Републички фонд за здравствено осигурање има обавезу да, за потребе здравствених
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне
набавке Антитуберкулотика друге линије за 2014. годину, а сходно Уредби о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник бр. 029/2013, 049/2013,
51/2013-испр. и 86/2013).
На основу уговора закљученог између Министарства здравља Републике Србије и „Green light
Committee“ Светске здравствене организације, као и Споразума закљученог између Министарства
здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање, утврђена је обавеза континуираног
снабдевања антитуберкулотицима друге линије за потребе лечења свих оболелих од резистентних
облика туберкулозе у Републици Србији, који задовољавају стандарде квалитета прописане за ову
врсту лекова од стране Светске здравствене организације.
Прекид у континуираном лечењу оболелих од овог веома тешког облика туберкулозе угрожава
животе оболелих од мултирезистентне туберкулозе и носи висок ризик од настанка екстензивно

резистентне туберкулозе, која се у веома високом проценту завршава смртним исходом и као таква се
шири у општој популацији. Стога је неопходна хитна набавка ових лекова који испуњавају стандарде
прописане од стране Светске здравствене организације.
РФЗО је претходно покушао да, спровођењем отвореног поступка, закључи уговор о јавној
набавци, али је због немогућности да прихвати понуђене услове јединог понуђача из поступка, у
ситуацији да хитно реши питање набавке антитуберкулотика друге линије.
Сходно наведеном, Републички фонд се дана 05.02.2014. године обратио Управи за јавне
набавке са захтевом бр. 404-209/14 од 03.02.2014. године, којим jе тражено мишљење о основаности
за покретање поступка предметне јавне набавке применом чл. 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12).
Управа за јавне набавке је дана 11.02.2014. године у допису бр-404-02-384/14 од 10.02.2014.
године доставила мишљење o испуњености услова за примену преговарачког поступка.
9. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: наjнижа понуђена цена. У случају да
два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који је први предао
понуду.
10. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације може се
извршити са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца www.rfzo.rs.
11. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономне или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада:
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада исл. се могу добити код следећих институција:
 Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mpf.gov.rs
 Пореска управа републике Србије – http://poreskauprava.org
 Министарство правде и државне управе Републике Србије – www.drzavnauprava.rs
 Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике Републике Србије –
www.minrzs.gov.rs
12. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
 Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно.
 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
 Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
АНТИТУБЕРКУЛОТИКА ДРУГЕ ЛИНИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ, број набавке 404-3-101/14-23, - НЕ
ОТВАРАТИ. "
 На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.
 Понуде доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. Јована
Мариновића бр.2, Београд– канцеларија бр. 13.
 Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања обавештења о покретању
преговарачког поступка на Порталу јавних набавки, односно 10 дана од дана слања позива за
подношење понуда.
 Благовременим се сматрају понуде које су приспеле Наручиоцу до 06.03.2014. године до
09,30 часова, без обзира на начин како су послате.
 Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадан дан, благовременим ће
се сматрати понуде које су приспеле до 09,30 часова првог наредног радног дана.
13.




Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварaње понуда обавиће се дана 06.03.2014. године у 10,00 часова у просторијама
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала број 3.
Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од стране наручиоца.
Поступак преговарања одржаће се након поступка отварања понуда.
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14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
 Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији наручиоца
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
 Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши увид у
податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе све евентуалне
примедбе на поступак отварања понуда.
 Представници понуђача, који учествују у поступку преговарања, морају Комисији наручиоца
поднети овлашћење за учешће у поступку преговарања.
15. Рок за доношење одлуке: у року до 10 дана од дана отварања понуда.
16. Лице за контакт: Јована Филиповић
 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд
 путем факса на број: 011/2053-884
 путем е маил-а: јovana.filipovic@rfzo.rs
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