
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-2/17-3 

2g_.03.2017. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. 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. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-2/17-8 од 
23.03.2017. године, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉ УЧЕЊ У ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

ЛЕК ACITRETIN  

Бр. ЈН 404-1-110/17-2
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лека acitretin, број ЈН 404-1-110/17-2, са 
понуђачем Ino-pharm d.o.o. из Београда, ул. Браће Ковач 2, за партије 1 и 2.

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.iavnenabavke.rfeo.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 ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати 
здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.

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 Лек acitretin обликован је у 2 партије и то:

Партија
Предмет
набавке

Фармацеу- 
тски облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина

Процењена 
јединична цена 

по јединици 
мере

Процењена 
вредност .

1 acitretin 10mg kapsula 10 mg kapsula 40.800 33,47 1.365.576,00

2 acitretin 25mg kapsula 25 mg kapsula 8.760 63,77 558.625,20

Укупно: 1.924.201,20

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи

3. Редни бројјавне набавке: 404-1-110/17-2

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

5. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 1.924.201,20 динара

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 23.03.2017. године, до 10:00 часова, Наручиоцу је пристигла понуда 
следећег понуђача: ________________ ________________________________ ________

Р.Б. I Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат
1. Ino-pharm d.o.o. Браће Ковач 2, Београд 22.03.2017. 12:42

Укупан број поднетих понуда: 1 

Број понуда по партијама:

Партија Предмет набавке Број понуда по 
партији Назив понуђача

1 acitretin 10mg 1 Ino-pharm d.o.o.

2 acitretin 25mg 1 Ino-pharm d.o.o.
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IV. Стручна оцена понуда

1. Ino-pharm d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/17-6
Редни број понуде: 1
Назив понуђача: Ino-pharm d.o.o.
Понуда број 87/17 од 10.03.2017. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

I -
Партија

ll - 
Предмет 
набавке

lil-
Шифра

лека

IV -
Заштићени

назив
понуђеног

лека

V -
Произвођач

V I -  
Фармацеу- 
тски облик

V II-
Јачина
лека

VIII - 
Јединица 

мере

IX-
Количина

X -
Јединична

цена

XI - Укупна 
цена без 

ПДВ-а

XII - Износ 
ПДВ-а

XII! - Укупна 
цена са 
ПДВ-ом

1 acitretin
10mg N003905 Keracutan

Regiomedica
GmbH,

Nemačka
kapsula 10 mg kapsula 40.800 50,62 2.065.296,00 206.529,60 2.271.825,60

2 acitretin
25mg N003913 Keracutan

Regiomedica
GmbH,

Nemačka
kapsula 25 mg kapsula 8.760 126,24 1.105.862,40 110.586,24 1.216.448,64

Укупна вредност без ПДВ-а 3.171.158,40
Износ ПДВ-а 317.115,84

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.488.274,24
Рок испоруке износи 24 сата од добијања законом предвиђене документације за промет нерегистрованог лека.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао укупне трошкове 

припремања понуде.
Понуђач је доставио решење о упису понуђача у регистар понуђача, који води АПР, и то Решење бр. БПН 727/2013 од 21.10.2013. године.
Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је понуђач Ino-pharm d.o.o. уписан у регистар понуђача и да је 

регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач 

нема евидентираних дана неликвидности за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs утврдила да 
именовани понуђач није у поступку стечаја или ликвидације.

У складу са чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је констатовала 
да је достављена понуда понуђача ino-pharm d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33), за обе партије, иако прелази процењену 
вредност наручиоца.

4

http://www.nbs.rs
http://www.apr.qov.rs


V. Одбијене понуде

У поступку јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и услед 
тога није било понуда које су одбијене.

VI. Критеријум за додепу уговора и рангирање 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранглиста понуђача применом критеријума најнижа понуТ ена цена :

Партија. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Понуђач Понуђена 
јединична цена

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

1 acitretin 10 mg ino-pharm d.o.o. 50,62 2.065.296,00

2 acitretin 25 mg Ino-pharm d.o.o. 126,24 1.105.862,40

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 (образац 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).

У складу са чланом 79. став 2. Закона, 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. Будући да је Комисија утврдила 
да понуђач, чија је понуда оцењена као најповољнија, испуњава услове за учешће у поступку 
предметне 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.

VII. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предложила је да се, Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку лека acitretin, 
број 404-1-110/17-2, додели следећем понуђачу, по партијама; _____

Партија Назив партије Назив понуђача
Понуђена
јединична

цена

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

1 acitretin 10mg Ino-pharm d.o.o. 50,62 2.065.296,00

2 acitretin 25mg Ino-pharm d.o.o. 126,24 1.105.862,40

Укупна вредност без ПДВ-а: 3.171.158,40

Комисија је предложила да се донесе горе наведена одлука, иако понуђене цене 
прелазе процењу вредност наручиоца из следећих разлога:

Републички фонд је у 2016. години спровео поступак јавне набавке Лекова са Листе А и 
Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/16-48, у којој је предметни лек био обликован 
у партије 548 и 549, као и поновљени поступак Лекова са Листе А и Листе А1 Листе 
лекова, број ЈН 404-1-110/16-70, у којој је предметни лек био обликован у партије 123 и 
124.

Републички фонд је обуставио наведене поступке јавних набавки за лек који је предмет 
ове јавне набавке, јер ни у једном од наведена два поступка јавних набавки наручилац 
није примио ниједну понуду.

Предмет ове јавне набавке су лекови са Листе Д Листе лекова, из разлога што је 
носилац дозволе Actavis d.o.o. Београд, Републичком фонду дана 17.1.2017. године 
доставио образац ЦКЛ-2 -  Захтев за скидање лека са Листе лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, број 450-228/17 за лек 
Neotigason, kapsula tvrda, 30x25 mg, JKL 1155512, односно број 450-235/17 за лек
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Neotigason, kapsula tvrđa, 100x10 mg, JKL 1155511, a који ce налазе на Листи А1 Листе 
лекова.

Како је у „Службеном гласнику РС“ бр. 11/17 од 17.02.2017. године објављен Правилник 
о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања којим је, између осталог, лек acitretin за 
јачине 10 mg и 25 mg, стављен на Листу Д Листу лекова са ознаком након ступања на 
снагу наведеног Правилника 25.2.2017. године, Републички фонд је дана 01.03.2017. 
године донео Одлуку о покретању поступка за набавку лека acitretin, како би се 
обезбедио лек за лечење осигураних лица.

На Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања не постоји терапијска паралела, у том смислу овај лек је незаменљив у 
терапији лековима који иду на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Изабрани понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

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

57017.28/113
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