
 

 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА  
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
08/2број: 404-1-36/15-12 
22.04.2015. године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15), 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 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-36/15-11 од 
21.04.2015. године, в. д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 

 

                                                                               О Д Л У К У 

О  

ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 Додељује се уговор о јавној набавци Лекови за лечење урођених болести метаболизма, 
број 404-3-110/15-44 следећим  понуђачима:   

            Adoc d.o.o. из Београда, ул. Милорада Јовановића бр. 11,  за партије 1, 2 и 3 и  

            Phoenix pharma d.o.o, Боре Станковића бр. 2 из Београда, за партију 4.  

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.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, је спровео поступак јавне набавке, 
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 Лекови за лечење урођених болести метаболизма, обликован је у следеће 
партије: 

Партиј
а 

Предмет 
набавке 

ФО/ 
јачина/концен

трација 

 
Јединица 

мере 
Количина 

Процењена вредност 
по партијама без 

ПДВ-а 

1 Imigluceraza 

прашак за 
концентрат за 

раствор за 
инфузију,1x400 

IU 

 
бочица 

330 58.275.129,00 

2 Laronidaza 

концентрат за 
раствор за 

инфузију, (100 
i.j/ml), 1x5 ml, 

 
бочица 

528 43.952.515,20 

3 
Alglukozidaza 

alfa 

прашак за 
концентрат за 

раствор за 
инфузију, 1x50 

mg 

 
бочица 

стаклена 
 

508 
 

32.692.797,20 

4 Idursulfaza 

концентрат за 
раствор за 
инфузију, 

(2mg/ml),1x3m 

 
бочица 

 
524 169.689.697,20 

                                                                                                          Укупно без ПДВ-а: 304.610.138,60 

http://www.rfzo.rs/


 

 

 
 

3. Редни број јавне набавке: 404-3-110/15-44 

 

4. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

 

5. Подаци из плана набавки:  
 

Јавна набавка је предвиђена у Плану централизованих јавних набавки за 2015. годину под редним 
бројем 1.11 – Лекови за лечење урођених болести метаболизма. 

 

6. Одступања од плана набавки са образложењем: 

 
Приликом покретања поступка предметне јавне набавке није било одступања од плана набавки.  

 

7. Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда:    

      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 
предметних лекова на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр, 86/13 и119/14).  

       Предмет јавне набавке су Лекови за лечење урођених болести метаболизма, који се не налазе се 
на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, али 
обзиром да је чл. 14 Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији ( ''Сл.гласник РС'' бр. 1/2015) прецизирано да осигураном лицу 
оболелом од ретке урођене болести метаболизма, здравствена установа терцијарног нивоа обезбеђује 
лекове који се не налазе на Листи лекова, а који представљају ензимску супституциону терапију. 
Комисија Републичког фонда за лечење урођених болести метаболизма, на седници одржаној 
19.02.2015. године, донела је одлуку да да је за лечење пацијената оболелих од ретких болести 
метаболизма у 2015. години потребно обезбедити напред наведене лекове. 

Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) 
предвиђа да Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за поношење 
понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога 
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач. 
             Увидом у сајт Агенције за лекове и медицинска средства Србије утврђено је да постоји само један 
носилац дозволе за промет предметних лекова у Републици Србији и то: 

            - Sanofi-aventis d.o.o. за лекове Imigluceraza, Laronidaza и Alglukozidaza alfa, који је дописом од 
20.02.2015. године обавестио Републички фонд за здравствено осигурање да је једини потенцијални 
понуђач предметних лекова привредни субјекат „ADOC“ d.o.o. из Београда, односно, 

             - Solpharm adriatic d.o.o, за лек Idursulfaza, који је дописом од 20.02.2015. године обавестио 
Републички фонд за здравствено осигурање да је једини потенцијални понуђач предметног лека 
привредни субјекат Phoenix pharma d.o.o. из Београда.  

           Управа за јавне набавке је дописом бр. 404-02-1001/15 од 23.03.2015. године дала мишљење o 
испуњености услова за примену преговарачког поступка 



 

 

 

 

III. Основни подаци о понуђачима 

Р.Б. Назив понуђача Адреса 

1. Phoenix pharma d.o.o. Боре Станковића 2, Београд 

2.  Adoc d.o.o. Милорада Јовановића 11, Београд 

 

Укупан број поднетих понуда: 2 

 

Број понуда по партијама:  

Број партије Назив партије Број понуда 

1. Imigluceraza 1 

2. Laronidaza 1 

3.  Alglukozidaza alfa 1 

4.  Idursulfaza 1 



 

 

 

IV Стручна оцена понуда 

1.    Број под којим је понуда заведена: 1 
       Назив понуђача: Phoenix pharma d.o.o. 
       Понуда број: 111П/15 од 17.04.2015. године 
       Понуђач је поднео понуду: самостално 

        Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 4 
 

 
PAR
TIJA 

 
PREDMET 
NABAVKE 

 
JKL 

ZAŠTIĆENI 
NAZIV 

PONUĐENOG 
DOBRA 

 
PROIZVOĐAČ 

 
FARMACEUTSKI 

OBLIK 

 
JAČINA 
LEKA 

 
PAKOVANJE 

 
KOLIČINA 

 
JEDINIČNA 

CENA 

 
UKUPNA CENA 

BEZ PDV-A 

 
IZNOS PDV-A 

 
UKUPNA CENA 

SA PDV-OM 

 
 
4 

 
 

Idursulfaza 0055008 

ELAPRASE 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju  

1x2mg/3ml 

shire human 
genetic 

therapies 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

 
2 mg/ml 

 
bočica 

 
524 

 
323.835,30 

 
169.689.697,20 

 
16.968.969,72 

 
186.658.666,92 

 
UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A 169.689.697,20 

 
IZNOS PDV-A  16.968.969,72 

 
UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM  186.658.666,92 

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца. 
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понудe. 
Понуђач је доставио решење број БПН 1451/2013  од 25.11.2013. године о упису понуђача у регистар понуђача, који води АПР, што је увидом на сајт АПР и 
констатовано. 
Понуђач је није исказао трошкове припремања понуде.  
Након спроведеног поступка преговарања понуђач је остао при цени из понуде.  
Комисија констатује да је достављена понуда понуђача Phoenix pharma из Београда прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник РС“, број 124/12,14/15). 

:  

 
 



 

 

 
 

 2.  Број под којим је понуда заведена: 2 
      Назив понуђача: Adoc d.o.o. 
      Понуда број: 8261 од 20.04.2015. године 
      Понуђач је поднео понуду: самостално 

       Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 1,2,3 
 

 
PAR
TIJA 

 
PREDMET 
NABAVKE 

 
JKL 

 
ZAŠTIĆENI 

NAZIV 
PONUĐENOG 

DOBRA 

 
PROIZVOĐAČ 

 
FARMACEUTSKI 

OBLIK 

 
JAČINA 
LEKA 

 
PAKOVANJE 

 
KOLIČINA 

 
JEDINIČNA 

CENA 

 
UKUPNA CENA 

BEZ PDV-A 

 
IZNOS PDV-A 

 
UKUPNA CENA 

SA PDV-OM 

 
1 

 
 

Imigluceraza 
 

0055002 Cerezyme
®

 

GENZYME 
LIMITED, 

V. Britanija 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

 
400 i.j. 

 
bočica 

 
330 

176.591,30 58.275.129,00 5.827.512,90 64.102.641,90 

 
2 

 
Laronidaza 0055005 Aldurazyme

®
 

GENZYME 
LIMITED, 

V. Britanija 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

 
100 i.j. 

 
bočica 

 
528 

83.243,40 43.952.515,20 4.395.251,52 48.347.766,72 

 
3 

 
 

Alglukozidaza 
alfa 

0055010 Myozyme
®

 

GENZYME 
IRELAND 

Ltd., Irska i 
GENZYME 
LIMITED, 

V. Britanija 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

 
50 mg 

 
bočica 

staklena 

 
508 

 
64.355,90 32.692.797,20 3.269.279,72 35.962.076,92 

 
UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A 134.920.441,40 

 
IZNOS PDV-A  13.492.044,14 

 
UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM  148.412.485,54 

 
Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева купца. 
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде. 
Понуђач је доставио решење број БПН 195/2013 од 20.09.2013. године о упису понуђача у регистар понуђача, који води АПР, што је увидом на сајт АПР и 
констатовано. 
Понуђач је исказао трошкове припремања понуде у износу од 100 динара са ПДВ-ом.  
Након спроведеног поступка преговарања понуђач је остао при ценама из понуде.  
Комисија констатује да је достављена понуда понуђача Аdoc d.o.o. из Београда прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник РС“, број 124/12,14/15). 



 

 

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  

Најнижа понуђена цена. 

Ранг листа понуђача: 

Ранг листа за партију 1: 
 

Ред. 
бр. 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

Понуђач 
Понуђена 

јединична цена 
Понуђена укупна цена 

без ПДВ-а 

1 Imigluceraza Adoc d.o.o. 176.591,30 58.275.129,00 

 
Ранг листа за партију 2: 
 

Ред. 
бр. 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

Понуђач 
Понуђена 

јединична цена 
Понуђена укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Laronidaza  Adoc d.o.o. 83.243,40 43.952.515,20 

 
Ранг листа за партију 3: 
 

Ред. 
бр. 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

Понуђач 
Понуђена 

јединична цена 
Понуђена укупна цена 

без ПДВ-а 

1. 
Alglukozidaza 

alfa 
Adoc d.o.o. 64.355,90 32.692.797,20 

 
Ранг листа за партију 4: 
 

Ред. 
бр. 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

Понуђач 
Понуђена 

јединична цена 
Понуђена укупна цена 

без ПДВ-а 

1. Idursulfaza 

Phoenix 
pharma 
d.o.o. 

323.835,30 169.689.697,20 

 

VII.  Највиша и најнижа понуђена цена 

1. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена 

Imigluceraza 176.591,30 176.591,30 

Laronidaza 83.243,40 83.243,40 

Alglukozidaza alfa 64.355,90 64.355,90 

Idursulfaza 323.835,30 323.835,30 

 

2. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена 

Imigluceraza 176.591,30 176.591,30 

Laronidaza 83.243,40 83.243,40 

Alglukozidaza alfa 64.355,90 64.355,90 

Idursulfaza 323.835,30 323.835,30 

 

 



 

 

VIII. Период важења уговора 

Уговори ће важити до испуњења уговорних обавеза. 

 

IX. Предлог комисије  

  Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предлаже да се Одлука о додели уговора за јавну набавку  Лекова за лечење урођених болести 
метаболизма, број JН 404-3-110/15-44, додели понуђачу Adoc d.o.o. за партије 1, 2 и 3, односно 
понуђачу Phoenix pharma d.o.o за партију 4. 

 
 
Сходно наведеном, в. д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање 

доноси одлуку као у диспозитиву. 
 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 

 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема исте, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
број 124/12,14/15), односно, за понуђаче који нису учествовали у поступку предметне јавне 
набавке, у року од 10 (десет) дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки, сходно 
члану 149. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,14/15).  
 
 

 

57015.53/111 


