РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/5 Број: 404-1-47/15-24
17.06.2015. године
Јована Мариновића бр.2
Београд
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15),
члана 109. 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. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13,
23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-47/15-23 од 16.06.2015. године, Директор
Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
Додељује се уговор за јавну набавку Лекова са Листе Б и Листе Д: protamin, vinblastin и
hidrokortizon 100 mg, бр. ЈН 404-3-110/15-56, следећим понуђачима:

Укупна
вредност
понуде без
ПДВ-а

Изабрани добављач

ампула

19.720

587,00

11.575.640,00

Panonija Pharm d.o.o.

2

vinblastin,
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli 10mg/5ml

ампула

1.200

835,56

1.002.672,00

Farmalogist d.o.o.

3

hidrokortizon,
prašak za injekciju
100mg

ампула

4.990

150,00

748.500,00

Ino-pharm d.o.o.

Партија

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Предмет
набавке

Јединица
мере

1

protamin, rastvor
za injekciju
50mg/5ml

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.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 Лекова са Листе Б и Листе Д: protamin, vinblastin и hidrokortizon 100
mg, је обликован у 3 (три) партије:

1

Партија

Предмет набавке

Јединица
мере

Количина

Процењена вредност

1

protamin, rastvor za injekciju 50mg/5ml

ампула

19.720

16.663.400,00

2

vinblastin, liobočica sa rastvaračem u
ampuli 10mg/5ml

ампула

1.200

1.253.400,00

3

hidrokortizon, prašak za injekciju 100mg

ампула

4.990

798.400,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи
3.

Редни број јавне набавке: 404-3-110/15-56

4.

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36
ст. 1 тач. 3) Закона о јавним набавкама.
5. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 18.715.200,00 динара.
6. Подаци из Плана централизованих јавних набавки и Финансијског плана наручиоца:
У Плану централизованих јавних набавки за 2015. годину Републичког фонда за здравственo
осигурање, предметна јавна набавка налази се под редним бројем 1.2 – Лекови са Б и Д Листе лекова.
Републички фонд у Финансијском плану за 2015. годину има предвиђена средства на позицијама
471211 - Лекови и медицинска средства у здравственим установама примарног нивоа здравствене
заштите и 471215 - Лекови и медицинска средства у здравственим установама секундарног и терцијарног
нивоа здравствене заштите.
7. Одступања од плана набавки са образложењем:
Планирани оквирни датум покретања поступка централизоване јавне набавке је новембар 2014.
године.
Републички фонд је, према Плану, на време покренуо поступак набавке лекова са Листе Б и
Листе Д Листе лекова, која је обухватала и лекове protamin, vinblastin и hidrokortizon 100 mg.
Како је поступак набавке ова три лека у два спроведена поступка обустављен, а имајући у виду да
Републички фонд мора обезбедити несметан рад здравствених установа, Републички фонд је у обавези
да поново покрене поступак јавне набавке.
8. Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда у складу са чланом 36 ст. 1 тач. 3) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15):
Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15)
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 одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају
хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем.
Наиме, Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) спроводи
централизовани поступак јавне набавке лекова са Листе лекова за потребе здравствених установа из
Плана мреже, у складу са чланом 17б Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13 и 119/14) (у
даљем тексту: Уредба), коју доноси Влада Републике Србије.
У складу са наведеном Уредбом, Републички фонд је спровео поступак јавне набавке лекова са Б
Листе лекова, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15), која
је обухватала и лекове protamin, vinblastin и hidrokortizon 100 mg.
Међутим, како је поступак набавке ова три лека, који су изузетно значајни за здравље
становништва, обустављен, а имајући у виду да Републички фонд мора обезбедити несметан рад
здравствених установа, а све у смислу поштовања чл. 178. став 3. Закона о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС” бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14УС), одн. законске обавезе даваоца здравствених услуга да осигураним лицима мора обезбедити
потребне лекове, Републички фонд је у обавези да поново покрене поступак јавне набавке.
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Ово нарочито из разлога што, сходно члану 212а Закона о здравственом осигурању, здравствене
установе из Плана мреже не могу да набављају робе и услуге за које Републички фонд, у име и за рачун
тих установа, спроводи централизоване јавне набавке.
За лек protamin, Републички фонд је спровео два отворена поступка јавне набавке, на основу
члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15) и покушао да
предметни лек учини доступним здравственим установама.
Први поступак јавне набавке предметног лека обустављен је из разлога што није достављена
ниједна понуда. У поновљеном поступку јавне набавке, наручилац је примио једну понуду, која је
оцењена као неприхватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, из разлога
што је иста изнад процењене вредности јавне набавке, за тај лек. Понуђач који је доставио понуду за лек
protamin, нудио је нерегистрован лек са Д Листе лекова, који нема дефинисану цену, а из разлога што лек
са Б Листе лекова, који производи Galenika a.d. Београд, тренутно није доступан, о чему је Републички
фонд и обавештен. Наручилац, иако се ради о изузетно важном леку, није био у могућности да примени
члан 107. став 4. Закона о јавним набавкама јер је понуђена цена вишеструко већа од процењене
вредности јавне набавке за тај лек.
Дана 27.05.2015. године Републички фонд је примио допис произвођача Galenika a.d. Београд,
код нас заведен под бројем 404-675/15, у којем се наводи да ће производња предметног лека моћи да
започне у септембру 2015. године, а да ће исти, због неопходних анализа, бити доступан здравственим
установама у јануару 2016. године.
Тренутне залихе произведеног лека у Србији имају рок трајања до 30.06.2015. године обзиром да
је у 2014. години, од стране Агенције за лекове и медицинска средства (у даљем тексту: АЛИМС),
одобрено продужења рока трајања само за серију лека 06811 и датум производње 06.2011. године.
Како је лек неопходан за рад кардиоваскуларних клиника у Србији, његов недостатак зауставља
обављање хируршког програма, а самим тим онемогућава исте у обављању делатности, те је Републички
фонд у обавези да набави поменути лек за период од 7 месеци, одн. од јула 2015. до јануара 2016.
године.
За лек vinblastin, Републички фонд је такође спровео два отворена поступка јавне набавке, на
основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12 и 14/15).
Оба поступка јавне набавке предметног лека обустављена су из разлога што није достављена
ниједна понуда.
Сектор за јавне набавке је, одмах по добијању информације да произвођач неће моћи да
обезбеди континуитет у снабдевању леком винбластин, контактирао носиоца дозволе, представништво
фирме Richter Gedeon, које нас је обавестило да је неизвесна даља производња лека након утрошка
тренутно расположивих залиха.
Тренутно је расположива количина 2.203 ампуле са роком трајања октобар 2015. године, док је
јавна набавка предметног лека била расписана на количину од 3.028 у првом поступку и за период 15
месеци, односно 2.650 ампула у поновљеном поступку јавне набавке за период 13 месеци.
Дана 27.05.2015. године Републички фонд је примио допис представништва произвођача Richter
Gedeon, код нас заведен под бројем 404-676/15, у којем се наводи да је компанија Richter Gedeon Nyrt.
прекинула производњу овог лека и да није извесно када и да ли се може очекивати наставак производње
истог, али да постоје тренутно расположиве залихе и то у количини од 2.203 ампуле са роком до октобра
2015. године.
Републички фонд сматра да једино што тренутно може јесте да покуша да набавком реши
проблем снадбевања за период за који може да обезбеди количине, како би обезбедио наставак терапије
постојећим пацијентима, као и започињање терапије оним пацијентима са новооткривеним обољењем.
Решавање проблема снадбевања је од виталног значаја за пацијенте, јер је у питању цитостатик
који се користи као монотерапија у лечењу Хочкиновог и нон-Хочкиновог лимфома, као и код тумора
тестиса, тј. обољења која су у порасту по броју оболелих и никако се не сме дозволити да дође до
дисконтинуитета у снадбевању. Свако одлагање у примени терапије доводи у питање претходно
примљене дозе, а самим тим се умањује ефекат лечења.
За лекове hidrokortizon 100mg и 500mg, Републички фонд је такође спровео два отворена
поступка јавне набавке, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12 и 14/15).
Први поступак јавне набавке предметних лекова обустављен је из разлога што није достављена
ниједна понуда. У поновљеном поступку јавне набавке, наручилац је примио две понуде за лек
hidrokortizon 100mg које су оцењене као неприхватљиве, у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама, из разлога што су изнад процењене вредности јавне набавке, за тај лек. Понуђачи који
су доставили понуду за лек hidrokortizon 100mg, нудили су нерегистрован лек са Д Листе лекова, који
нема дефинисану цену, а из разлога што лек са Б Листе лекова, који производи Hemofarm a.d. Београд,
није доступан, о чему смо и обавештени. Наиме, произвођач предметног лека обавестио је Републички
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фонд дописом број 404-1953/14-6 од 04.12.2014. године да исти неће прометовати на тржишту Србије у
2015. години.
За лек hidrokortizon 500mg у оба поступка није пристигла ниједна понуда, те није предмет ове
јавне набавке.
Предметни лек би био обезбеђен за период од 7 (седам) месеци.
Дана 29.05.2015. године Републички фонд се обратио Управи за јавне набавке захтевом за
мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Управа за јавне набавке је дописом број 404-02-2040/15 од 02.06.2015. године, наш број 404695/15-1, дала мишљење о испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15).

III. Основни подаци о понуђачима:

Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

Farmalogist d.o.o.

Ул. Миријевски булевар бр. 3, Београд

2

Ino-pharm d.o.o.

Ул. Браће Ковач 2, Београд

3

Panonija Pharm d.o.o.

Ул. Венац Вој. Степе Степановића бр. 22,
Сомбор

4

Licentis d.o.o.

Ул. Тошин бунар 272 г, Београд

Укупан број поднетих понуда: 4 (четири)
IV. Број понуда по партијама:
Партија

Предмет набавке

Јединица
мере

Број
понуда

1

protamin, rastvor za injekciju 50mg/5ml

ампула

2

2

vinblastin, liobočica sa rastvaračem u ampuli 10mg/5ml

ампула

1

3

hidrokortizon, prašak za injekciju 100mg

ампула

2

Комисија за предметну јавну набавку спровела је поступак отварања понуда дана 15.06.2015.
године у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36.
став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15), а по Обавештењу
о покретању поступка број 404-1-47/15-6, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца дана 04.06.2015. године, односно Позива за подношење понуда број 404-1-47/15-7 од
04.06.2015. године. Присутни представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања
понуда, о чему је сачињен Записник о отварању понуда бр. 404-1-47/15-18 од 15.06.2015. године.
Након отварања понуда, Kомисија је приступила прегледу понуда, што је констатовано у
Записнику са прегледа понуда број 404-1-47/15-19 од 15.06.2015. године.
Комисија је све пристигле понуде оценила као прихватљиве и позвала све понуђаче да учествују
у поступку преговарања.
Поступак преговарања одржан је након поступка отварања понуда и прегледа понуда дана
15.06.2015. године. Елеменат око кога се вршило преговарање јесте цена предметнoг лека, а одржана су
два круга преговарања. Присутни представници понуђача нису имали примедбе на поступак преговарања
понуда, о чему је сачињен Записник о преговарању понуда бр. 404-1-47/15-20 од 15.06.2015. године.
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V. Стручна оцена понуда

PARTI
JA

5.1 Број под којим је понуда заведена: 1
Назив понуђача: Farmalogist d.o.o.
Понуда број : Р 1263 од 12.06.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
PREDMET
NABAVKE

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

2

vinblastin

0030092

Vinblastin

Gedeon Richter

liobočica sa
rastvaračem u
ampuli

10mg/5ml

ampula

1.200

1.044,50
din.

1.253.400,00
din.

125.340,00
din.

1.378.740,00
din.

3

hidrokortizon,
100mg

N002923

HYDROCORTIS
ON VUAB

Vuab Pharma a.s.

prašak za
injekciju

100mg

ampula

4.990

160,00 din.

798.400,00
din.

79.840,00
din.

878.240,00
din.

JEDINIČNA
CENA

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

IZNOS PDV-A

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

2.051.800,00 din.

IZNOS PDV-A

205.180,00 din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

2.256.980,00 din.

Рок испоруке износи до 72 часа од дана пријема писменог захтева купца.
Рок испоруке за нерегистровани лек износи до 72 часа од добијања законом предвиђене документације за промет нерегистрованог лека.
Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда.
После првог круга преговарања представник Farmalogist d.o.o. из Београда је остао при ценама из понуде.

PAR
TIJA

После другог круга преговарања представник Farmalogist d.o.o. из Београда је дао коначну понуду која гласи:
PREDMET
NABAVKE

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA

2

vinblastin

0030092

Vinblastin

Gedeon Richter

liobočica sa
rastvaračem u
ampuli

10mg/5ml

ampula

1.200

835,56 din.

1.002.672,00
din.

100.267,20
din.

1.102.939,20
din.

3

hidrokortizon,
100mg

N002923

HYDROCORTIS
ON VUAB

Vuab Pharma a.s.

prašak za
injekciju

100mg

ampula

4.990

153,25 din.

764.717,50
din.

76.471,75
din.

841.189,25
din.

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A

IZNOS PDV-A

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

1.767.389,50 din.

5

IZNOS PDV-A

176.738,95 din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

1.944.128,45 din.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Farmalogist d.o.o. из Београда прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15).

PARTI
JA

5.2 Број под којим је понуда заведена: 2
Назив понуђача: Ino-pharm d.o.o.
Понуда број : 268/15 od 10.06.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
PREDMET
NABAVKE

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

3

hidrokortizon,
100mg

/

Hydrocortison
Vuab

VUAB Pharma
a.s., Češka

prašak za
injekciju

100mg

ampula

4.990

JEDINIČNA
CENA

160,00
Din.

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

798.400,00
Din.

IZNOS PDV-A

79.840,00
Din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

878.240,00
Din.
798.400,00 Din.

IZNOS PDV-A

79.840,00 Din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

878.240,00 Din.

PARTI
JA

После првог круга преговарања представник Ino-pharm d.o.o. из Београда је спустио цену тако да његова понуда сада гласи:
PREDMET
NABAVKE

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

3

hidrokortizon,
100mg

/

Hydrocortison
Vuab

VUAB Pharma
a.s., Češka

prašak za
injekciju

100mg

ampula

4.990

JEDINIČNA
CENA

155,00
Din.

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

773.450,00
Din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A
IZNOS PDV-A
UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

IZNOS PDV-A

77.345,00
Din.

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

850.795,00
Din.
773.450,00 Din.
77.345,00 Din.
850.795,00 Din.

6

PARTI
JA

После другог круга преговарања представник Ino-pharm d.o.o. из Београда је дао коначну понуду која гласи:
PREDMET
NABAVKE

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

3

hidrokortizon,
100mg

/

Hydrocortison
Vuab

VUAB Pharma
a.s., Češka

prašak za
injekciju

100mg

ampula

4.990

JEDINIČNA
CENA

150,00
Din.

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

748.500,00
Din.

IZNOS PDV-A

74.850,00
Din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

823.350,00
Din.
748.500,00 Din.

IZNOS PDV-A

74.850,00 Din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

823.350,00 Din.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Ino-pharm d.o.o. из Београда прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15).

PARTI
JA

5.3 Број под којим је понуда заведена: 3
Назив понуђача: Panonija Pharm d.o.o.
Понуда број : 1 od 10.06.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
PREDMET
NABAVKE

1

protamin

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

IZNOS PDV-A

PROMIN 5000
IU/5 ml

Vem Ilac, San. Ve
Tic Ltd. Sti,
Turska

rastvor za
injekciju

50mg/5ml

ampula

19.720

620,00 din.

12.226.400,00
din.

1.222.640,00
din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A
IZNOS PDV-A
UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

13.449.040,00
din.
12.226.400,00 din.
1.222.640,00 din.
13.449.040,00 din.

Рок испоруке за нерегистровани лек износи 72 часа од добијања законом предвиђене документације за промет нерегистрованог лека.
Рок важења понуде 120 дана од дана отварања понуда.
Након отварања понуда, на састанку Комисије на коме је извршен преглед понуда, Комисија је констатовала да понуђач није доставио изјаву о року трајања
лека, а која је тражена као обавезни елемент понуде. Увидом у понуду, понуђач је у прилогу своје понуде доставио Сертификат анализе произвођача на основу које
се несумљиво може утврдити да је лек произведен 05.01.2015. године са роком трајања понуђеног лека јануар 2017. године. Сходно томе, а имајући у виду да се

7

јавна набавка лека protamin спроводи за период од 7 месеци, односно до јануара 2016. године, Комисија је ценила понуду понуђача Panonija Pharm d.o.o. као
прихватљиву, у складу са Законом о јавним набавкама и једногласно донела одлуку да позове понуђача да учествује у поступку преговарања за понуђену партију.

PARTI
JA

После првог круга преговарања представник Panonija Pharm d.o.o. из Сомбора је спустио цену понуђеног лека:
PREDMET
NABAVKE

1

protamin

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

IZNOS PDV-A

PROMIN 5000
IU/5 ml

Vem Ilac, San. Ve
Tic Ltd. Sti,
Turska

rastvor za
injekciju

50mg/5ml

ampula

19.720

599,00 din.

11.812.280,00
din.

1.181.228,00
din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

12.993.508,00
din.
11.812.280,00 din

IZNOS PDV-A

1.181.228,00 din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

12.993.508,00 din.

PARTIJ
A

После другог круга преговарања представник Panonija Pharm d.o.o. из Сомбора је дао коначну понуду која гласи:
PREDMET
NABAVKE

1

protamin

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

IZNOS PDV-A

PROMIN 5000
IU/5 ml

Vem Ilac, San. Ve
Tic Ltd. Sti,
Turska

rastvor za
injekciju

50mg/5ml

ampula

19.720

587,00 din.

11.575.640,00
din.

1.157.564,00
din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A
IZNOS PDV-A
UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

12.733.204,00
din.
11.575.640,00 din.
1.157.564,00 din.
12.733.204,00din.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Panonija Pharm d.o.o. из Сомбора прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15).
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PARTI
JA

5.4 Број под којим је понуда заведена: 4
Назив понуђача: Licentis d.о.о.
Понуда број : 201/15 od 12.06.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
PREDMET
NABAVKE

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

IZNOS PDV-A

1

protamin

Nereg.lek
šifra leka
N003640

PROSULF

WOCKHARDT UK
Ltd

rastvor za
injekciju

50mg/5ml

ampula

19.720

845,00 din.

16.663.400,00
din.

1.666.340,00
din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

18.329.740,00
din.
16.663.400,00 din.

IZNOS PDV-A

1.666.340,00 din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

18.329.740,00 din.

Рок испоруке за нерегистровани лек износи 72 часа од добијања законом предвиђене документације за промет нерегистрованог лека.
Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је уз понуду доставио и изјаву Напомену уз понуду 201/15, за партију 1 у којој наводи да је, обзиром на хитност набавке лека protamine, сматрао да
ће за нерегистровани лек једна установа у име осталих установа доставити једно овлашћење и предлог на целокупну количину лека по партији, тј. да ће се Агенцији
за лекове и медицинска средства (у даљем тексту: АЛИМС) поднети један захтев за увоз. Како је комисија за јавну набавку својим дописом 08/5 бр. 404-1-47/15-16
од 11.06.2015. разјаснила да ће свака установа појединачно слати предлог и овлашћење за увоз нерегистрованог лека за потребне количине, понуђач наглашава да
његова понуда, односно цена, важи само у случају да се Републички фонд договори са здравственим установама да до 2 (два) одређена датума могу да доставе
предлоге и овлашћења за увоз.
Даље наводе да осим енормно увећаних трошкова за подношење појединачних захтева (калкулација понуђача то не дозвоља), да ће појединачним
захтевима блокирати рад АЛИМС-а и умањити било чију могућност да ургира да се предмет уради по хитном поступку. С друге стране, велики број здравствених
установа, и поред најбоље воље, неће моћи да у релативно кратком року обави све административне послове (уговори, предлози, овлашћења). У пракси, како
понуђач наводи, врло често чекају потписе одговорних лица и по десетак дана, а почиње сезона годишњих одмора.
Комисија је оценила понуду понуђача Licentis d.o.o. као комплетну и донела одлуку да позове понуђача да учествује у поступку преговарања за понуђену
партију.

PART
IJA

После првог круга преговарања представник Licentis d.o.o. из Београда је спустио цену тако да је понуда гласила:
PREDMET
NABAVKE

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

IZNOS PDV-A

UKUPNA CENA SA
PDV-OM
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1

protamin

Nereg.lek
šifra leka
N003640

PROSULF

WOCKHARDT UK
Ltd

rastvor za
injekciju

50mg/5ml

ampula

19.720

830,00 din.

16.367.600,00
din.

1.636.760,00
din.

18.004.360,00
din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A

16.367.600,00 din.

IZNOS PDV-A

1.636.760,00 din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

18.004.360,00 din.

PAR
TIJA

После другог круга преговарања представник Licentis d.o.o. из Београда је остао при цени из првог круга преговарања тако да коначна понуда гласи:
PREDMET
NABAVKE

JKL

ZAŠTIĆENI NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTS
KI OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

IZNOS PDV-A

1

protamin

Nereg.lek
šifra leka
N003640

PROSULF

WOCKHARDT UK
Ltd

rastvor za
injekciju

50mg/5ml

ampula

19.720

830,00 din.

16.367.600,00
din.

1.636.760,00
din.

UKUPNA CENA SA
PDV-OM

18.004.360,00
din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A

16.367.600,00 din.

IZNOS PDV-A

1.636.760,00 din.

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM

18.004.360,00 din.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Licentis d.o.o. из Београда прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15).
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V. Одбијене понуде
У поступку предметне јавне набавке није било неприхватљивих понуда.
VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача: након два круга преговарања понуђене јединичне цене по партијама су
приказане у табелама:
1. За партију 1 (protamin, rastvor za injekciju 50mg/5ml):
Ред.
бр.

Понуђач

Понуђена јединична
цена без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

1

Panonija Pharm d.o.o.

587,00

11.575.640,00

2

Licentis d.o.o.

830,00

16.367.600,00

2. За партију 2 (vinblastin, liobočica sa rastvaračem u ampuli 10mg/5ml):
Ред.
бр.
1

Понуђач

Понуђена јединична
цена без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

Farmalogist d.o.o.

835,56

1.002.672,00

3. За партију 3 (hidrokortizon, prašak za injekciju 100mg):
Ред.
бр.

Понуђач

Понуђена јединична
цена без ПДВ-а

Укупна вредност
понуде без ПДВ-а

1

Ino-pharm d.o.o.

150,00

748.500,00

2

Farmalogist d.o.o.

153,25

764.717,50

VII. Највиша и најнижа понуђена цена

Партија

1. Највиша и најнижа понуђена цена:
Предмет набавке

Јединица
мере

Количина

Највиша
понуђена цена

Најнижа
понуђена цена

1

protamin, rastvor za
injekciju 50mg/5ml

ампула

19.720

16.367.600,00

11.575.640,00

2

vinblastin, liobočica sa
rastvaračem u ampuli
10mg/5ml

ампула

1.200

1.002.672,00

1.002.672,00

3

hidrokortizon, prašak za
injekciju 100mg

ампула

4.990

764.717,50

748.500,00

Партија

2. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Предмет набавке

Јединица
мере

Количина

Највиша
понуђена цена

Најнижа
понуђена цена

1

protamin, rastvor za
injekciju 50mg/5ml

ампула

19.720

16.367.600,00

11.575.640,00

2

vinblastin, liobočica sa
rastvaračem u ampuli
10mg/5ml

ампула

1.200

1.002.672,00

1.002.672,00

11

hidrokortizon, prašak za
injekciju 100mg

3

ампула

4.990

764.717,50

748.500,00

VIII. Период важења уговора
До извршења уговорних обавеза.

IX. Разлог за обуставу поступка
У поступку предметне јавне набавке није било неприхватљивих понуда.

X.

Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предложила је да
се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку Лекова са Листе Б и Листе Д: protamin, vinblastin
и hidrokortizon 100 mg, бр. ЈН 404-3-110/15-56.

Сходно наведеном, Директор 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).
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