
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 број: 404-1-30/19-7^
V .10.2019. године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

Сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник 
PC" број 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда 404-1-30/19-72 
од 25.10.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси:

ОДЛУКУ
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

УЈАВНОЈНАБАВЦИ 
J1EKOBA СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА 3A 2019. ГОДИНУ

БРОЈЈН 404-1-110/19-28

за партије 1 - ranitidin 50 MG и 324 - lidokain 2%
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број 404-1-110/19-28, за партије 1 и 324 са следећим понуђачима за доле наведене партије:

Број
партије АТС Назив партије Фармацеутски

облик
Јединица

мере
Јачина/концентрација

лека
Количина 
за РФЗО

Количина 
за СЗБ

Количина 
за Ф 

СОВО

Укупна
количина

Понуђена
јединична

цена

Понуђена укупна 
цена за РФЗО без 

ПДВ-а

Понуђена 
укупна цена 
за СЗБ без 

ПДВ-а

Понуђена 
укупна цена 
за Фонд за 
СОВО без 

ПДВ-а

Укупна 
понуђена 
вредност 
без ПДВ-а

Назив понуђача

1 A02BAD2 ranitidin 50 mg rastvor za 
mjekciju/infuziju ampula 50 mg 2.850.000 5.000 56.105 2.911.105 40,30 114.855.000,00 201.500,00 2 261.031,50 117.317.531,50 Vega d.o.o.

324 N01BBD2 lidokain 2% rastvor za injekciju ampula 40 mg/2 ml 950.000 255 6.300 956.555 25,45 24.177.500,00 6.489,75 160.335,00 24.344.324,75 Vega d.o.o.

Укупно без ПДВ-а 139.032 500,00 207.989,75 2.421.366,50 141.661 856,25
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Републички фонд за здравствено осигурање је Одлуком директора бр. 404-1-30/19-1 од
28.06.2019. године покренуо отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ( 
„Службени гласник PC" број 124/12, 14/15 и 68/15).

Дана 16.8.2019. године позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну 
јавну набавку су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Дана 23.9.2019. године одржан је постулак отварања понуда у предметној јавној набавци, о 
чемује сачињен Записник о отварању понуда број: 404-1-30/19-51.

Након стручне оцене понуда, о чему је дана 3.10.2019. године сачињен Извештај бр. 404-1- 
30/19-63, Наручилац је дана 16.10.2019. године донео Одлуку о закључењу оквирног споразума и 
обустави поступка бр. 404-1-30/19-65 која је истог дана објављена на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Републичког фонда.

На основу Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. 404-1-30/19-65 за партију 324 - lidokain 
2%, као најповољнија је изабрана понуда понуђача „Phoenix Pharma d.o.o." d.o.o. из Београда.

Дана 18.10.2019. године понуђач Vega d.o.o. из Ваљева упутио је примедбу на наведену 
одлуку у вези партије 324 - lidokain 2%,којом је оквирни споразум доделзен понуђачу Phoenix Pharma 
d.o.o.

Наиме, понуђач Vega d.o.o. из Валзева у свом приговору истакао је да је понуђач Phoenix 
Pharma из Београда за партију 324 - lidokain 2% понудио лек само једног произвођача Galenika a.d., у 
количини мањој од тражене конурсном документацијом, док је понуђач Vega d.o.o. из Ваљева понудио 
у оквиру своје понуде за горе наведену партију овлашћења два произвођача Galenika a.d и Sopharma 
d.o.o. у укупној траженој количини која ]е наведена у конкурсној документацији.

Сходно наведеном донета је одлука о стављању ван снаге одлуке о закључењу оквирног 
споразума, број 404-1-30/19-71 од 24.10.2019. године, у делу који се односи на партију 324 - lidokain 
2%., како би комисија била у могућности да, узимајући у обзир новонастале околности, поново 
извршила стручну оцену понуде понуђача Phoenix Pharma из Београда и Vega d.o.o. из Ваљева за 
наведену партију.

Такође, имајући у виду да за партију 1 није била извршена стручна оцена понуда из разлога 
што се комисија за јавну набавку обратила АЛИМСУ у вези статуса дозволе за лек RANITIDIN amp., 
обзиром да је дана 27.09.2019. године, Hemofarm A.D., произвођач и носилац дозволе за предметни 
лек, издао Обавештење велепродајама на тржишту Србије, о превентивном добровољном повлачењу 
из промета серија произвозда Ranitidin 50mg inj. 5x2ml, Ranitidin HF150mg 20 film-tabl., Ranitidin HF 
75mg 20 šum. tabl., Ranitidin 150mg 20 sum. tabl. Ranitidin 300mg 30 šum. tabl., из разлога пријаве 
сумње у неисправност у квалитету активне супстанце (API) Ranitidin HCI, произвођача Saraca 
Laboratories Ltd.

Сходно наведеном, y циљу утврђивања стварне садржине понуде, Комисија за јавну набавку 
је понуђачима Vega d.o.o. и Phoenix Pharma d.o.o,, y складу ca чланом 93. став 1. Закона о јавним 
набавкама {„Службени гласник PC", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), дана 01.10.2019. године, упутила 
захтеве за додатним објашњењем бр. 404-1-30/19-55, да се исти изјасне да ли остају при достављеној 
понуди за партију 1 - ranitidin 50 mg.

Дана 01.10.2019. године, понуђач Vega d.o.o., доставио је одговор на додатно објашњење 
понуде, заведено под бр. 404-1-30/19-62, у коме је навео остаје при својој понуди за партију 1- ranitidin 
50 mg, док је понуђач Phoenix Pharma d.o.o., дана 01.10.2019. године доставио обавештење заведено 
под бр. 404-1-30/19-60, у ком је навео да одустаје од своје понуде за партију 1 -  ranitidin 50mg, јер 
услед новонастале ситуације не може гарантовани континуирану испоруку предметног лека.

Стим у вези, дана 14.10.2019. године Комисија за предметну јавну набавку се обратила 
АЛИМС-у у вези статуса дозволе за лек заштићеног назива RANITIDIN, JKJ1 шифре 0128620, односно 
да ли Републички фонд, као Наручилац у поступку предметне јавне набавке може приступити 
потписивању оквирног споразума са добављачем који је понудио наведени лек, будући да се серије 
пуштене у промет добровољно повлаче на захтев горе наведеног носиоца дозволе, како би ценила 
понуду за партију 1.

АЛИМС је дана 23.10.2019. доставио одговор у ком је навео да Решење бр. 515-01-04659-001 
од 27.6.2016. године којим је издата дозвола за лек RANITIDIN, rastvor za injekciju/infuziju, 50 mg/2 ml, 
ampula 5 x 2 ml, носиоца дозволе и произвођача Hemofarm a.d. из Вршца, издата на 5 година и важи 
до 27.7.2021. године.

На основу свега наведеног, дана 25.10.2019. године Комисија за јавну набавку се састала 
како би извршила поновни увид у понуду понуђача Phoenix Pharma из Београда и Vega d.o.o. из 
Ваљева за партије 1 - RANITIDIN 50 MG и 324 - lidokain 2%, о чемује сачињен извештај о стручној 
оцени понуда бр. 404-1-30/19-72 за партије 1 и 324 .
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I. Подаци o наручиоцу

1. Називи Наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање осигурање (у даљем 
тексту: Републички фонд), Фонд за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: 
Фонд за СОВО) и Специјална затворска болница у Београду, за потребе Министарства правде 
Управе за извршење кривичних санкција (у даљем тексту: Специјална затворска болница)

2. Адресе Наручилаца: Јована Мариновића 2, Београд, Крунска 13, Београд и Бачванска 
14a, Београд

3. Интернет страница Наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање
www.iavnenabavKe.rfzo.rs

4. Врсте Наручилаца: Организације за обавезно социјално осигурање и Орган државне 
управе

Републички фонд, Фонд за СОВО и Специјална затворска болница су дана 12.06.2019. 
године донели Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, 
заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404-603/19 од
12.06.2019. године.

У складу са горе наведеном Одлуком, Републички фонд, као наручилац, је спровео 
поступак јавне набавке, док ће оквирни споразум закључити наручиоци Републички фонд, Фонд за 
СОВО и Специјална затворска болница.

Уговоре о јавној набавци закључиваће Здравствене устаиове из Плана мреже 
здравствених установа, Фонд за СОВО, Специјална затворска болница, Казнено поправни заводи 
и Окружни затвори.

II. Подаци о јавној набавци за партије 1 и 324:

1. Врста предмета јавне набавке: добра

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и п р о ц е њ е н а  вредност
набавке:

Предмет јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д листе лекова за 2019. годину, број 404-1- 
110/19-28, за партије 1 и 324 је:

5р.
iap-
ије

Назив
партије

Фарма-
цеутски
облик

Једи-
Ница
мере

ЈачинаГ
Конце-

нтрација
лека

Проце-
њона

једини-

цена

Коли-
чина

РФЗО

Коли-
чина
::за
СЗБ

Коли-
чина

Фонд

с о в о

Укупна
количина

Проце- 
шена 

вредност 
за РФЗО

Проце- 
№>ена 

вредност 
за СЗБ

Проце- 
њена 

вредност 
за Фокд 

за СОВО

Укупна
проце-
њена

вредност

1 ranitidin 
50 mg

Raslvor
za

injekciju
/infuziju

ampula 50 mg 41,12 2.850.000 5.000 56.105 2.911.105 117.192.000,00 205.600,00 2.307.037,60 119.704.637,60

124 lidokain
2%

rastvor
za

injekciju
ampula 40 mg/2 

ml 25,49 950.000 255 6.300 956.555 24.215.500,00 6.499,95 160.587,00 24,382.586,95

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-28

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Осковни лодаци о понуђачима за партије 1 и 324

Благовремено, тј. до дана 23.9.2019. године, до 10,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача за партије 1 и 324:

Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

Vega d.o.o. Ул. Вука Караџића бр. 41, Ваљево 23.9.2019. 8:47

Phoenix Pharma d.o.o. Ул. Боре Станковића бр. 2, Београд 23.9.2019. 9:10

Укупан број поднетих понуда за партије 1 и 324: 2 (две)
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Број понуда no партијама:

Број
партије Назив партије Фармацеутски облик Јединица

мере
Јачина/концентрација 

■ лека
Број понуда 
no партијама

1 ranitidin 50 mg rastvor za injekciju/infuziju ampula 50 mg 2

324 lidokain 2% rastvorza injekciju ampula 40 mg/2 ml 2
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IV. Стручна оцена понуда за партије 1 и 324

4.1 Vega d.o.o.

Редни број понуде: 9.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-30/19-34 
Назив понуђача: Vega d.o.o.
Понуда број: СТ 1105 од 20.9.2019. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео поиуду за партије: 1 и 324

I - Број 
партиј

II-
Назив

партије
111-JKL

IV - Заштићени 
назив 

понуђеног 
добра

Произвођач Фармацеутски
облик

VII - 
Јачина/ 

концентра- 
ција лека

VIII-
Јединица

мере Количина
Једини-

чна
цена

XI - Укупна 
цена без 

ПДВ-а

XII - 
Стоп 

a
пдв-

а

XIII - Износ 
ПДВ-а

XIV - Укупна 
цена са 
ПДВ-ом

1 ranitidin 
50 mg 0128620 RANITIDIN Hemofarm

a.d.
rastvor za 

injekcij u/inf uziju 50 mg ampula 2.911.105 40,30 117.317.531,50 10% 11.731.753,15 129.049.284,65

324 lidokain
2%

0081560,
0081626

LIDOKAIN- 
HLORID 2% , 
LIDOCAINE 
SOPHARMA

Galenika a.d. 
, Sopharma 

AD

rastvor za 
injekcij u 40 mg/2 ml ampula 956.555 25,45 24.344.324,75 10% 2.434.432,48 26.778.757,23

Рок испоруке износи 24 часа од дана пријема писменог захтева Купца/крајњег корисника Фонда за СОВО/Специјалне затворске болнице/Казнено 
поправних завода/Окружних затвора.

Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 698/13 од 18.10.2013. године. Провером на 

интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је констатовала да је достављена 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 и 324.
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4.2 Phoenix pharma d.o.o.

Редни број понуде: 16
Број под којим је понуда заведена: 404-1-30/19-41 и допуна понуде заведене под бројем 404-1-30/19-42 
Назив понуђача: Phoenix Pharma d.o.o.
Понуда број: 178/19 од 20.9.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 324

I -
Број
па-

ртије

II - Нззив 
партије lll-J K L

IV -
Заштићени

азив^:;;.;;
понуђеног

добра
Произвођам

- Фармацеутски 
облик

VII - Јачина/ 
концентрација 

лека
Јединица

мере
- Количина Јединичка

цена

XI -Укупна 
цена без 

ПДВ-а

XII -
Стопа
ПДВ-а

XIII - Износ 
ПДВ-а

XIV - Укулна 
цена са 
ПДВ-ом

1 ranitidin 
50 mg 0128620 RANITIDIN Hemofarm

a.d.VRSAC
rastvor za 

injekciju/infuziju 50 mg ampula 2.911.105 40,53 117.987.085,65 10% 11.798.708,57 129.785.794,22

324 lidokain
2% 0081560

LIDOKA1N-
HLORID

2%/
Galenika a.d. rastvor za 

injekciju 40 mg/2 ml ampula 956.555 25,20 24.105.186,00 10% 2.410.518,60 26.515,704,60

Рок иопоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева Купца/крајњег корисника Фонда за СОВО/Специјалне затворске болнице/ Казнено 
поправних завода/Окружних затвора.

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 1451/2013 од 25.11.2013. године. Провером на 

интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Понуђач Phoenix Pharma d.o.o. је поднео понуду и за партију 1 - ranitidin. У складу са обавештењем произвођача и носиоца дозволе за лек Ranitidin 

amp., Hemofarm A.D., достављеног велепродајама на тржишту Србије, о превентивном добровољном повлачењу из промета серија произвозда Ranitidin 
50mg из разлога пријаве сумње у неисправност у квалитету акгивне супстанце (API) Ranitidin НС1: произвођача Saraca Laboratories Ltd., дана 01.10.2019. 
године, понуђач Phoenix Pharma d.o.o., доставио је обавештење заведено под бр. 404-1-30/19-60, у ком наводи да одустаје од своје понуде за партију 1 -  
ranitidin 50mg, јер услед новонастале ситуације не може гарантовани континуирану испоруку предметног лека.

Сходно наведеном обавештењу, комисија сматра да понуђач Phoenix Pharma d.o.o. није ни поднео понуду за партију 1, те иста у том делу није 
разматрана.

Након извршеног поновног увида у понуду понуђача Phoenix Pharma d.o.o. комисија је утврдила да иста за партију 324 - lidokain 2% не испуњава 
услове из конкурсне конкурсне документације, из разлога што је понуђач Phoenix Pharma из Београда доставио овлашћење носиоца дозволе Galenika 
a.d. из Београда на количину од 765.244 ампула, а конкурсном документацијом за предметни лек дефинисана је минимална количина од 956.555 ампула.

Сходно наведеом, Комисија је констатовала да достављена понуда понуђача Phoenix Pharma d.o.o. за партију 324 није прихватљива у 
смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:

Број под којим 
је понуда 
заведена

Назив понуђача

Партија 
за к о ју  с е  

одбија Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена 

(укупна цена без 
ПДВ-а)понуда

Понуда бр. 
404-1-30/19-41 

и допуна 
понуде 

заведене под 
бројем 404-1- 

30/19-42

Phoenix Pharma 
d.o.o. 324

Понуда је одбијена као неприхватљива у 
смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник PC" број 
124/12, 14/15 и 68/15), из разлога наведених у 

тачки 4.2. ове Одлуке.

24.105.186,00

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање, за партије 1 и 324

• Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача за партије 1 и 324:

Број партије Назив партије Редни
број Назив понуђача Понуђена 

јединична цена
Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

1 ranitidin 50 mg 1 Vega d.o.o. 40,30 117.317.531,50

324 lidokain 2% 1 Vega d o.o. 25,45 24.344.324,75

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у поступку 
јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног 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 
поиуда 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 PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Како је Комисија утврдила да понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, испуњава услов 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 PC11 бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII Трошкови припремања понуда

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) трошкови припреме и подношења понуда сносне искључиво понуђачи и исти не могу тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.
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VIII Предлог комисије

Комисија за лредметну јавну набавку, после поновне стручне оцене понуда за партију 324 и 
стручне оцене понуда за партију 1, предлажила је да се Одлука о закључењу оквирног споразума 
за јавну набавку Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број 404-1-110/19-28, 
додели доле наведеном понуђачу:

Број
партије

Казив
партије

Фармацеутски
облик

Јединица
мере

Јачина/
конце-

нтрација
лека

Укупна
количина

Назив
понуђача

Понуђена
јединична

цена

Понуђена 
укупна цена без 

ПДВ-а

1 ranitidin 50 
mg

rastvor za 
injekciju/infuziju ampula 2.911.105 2.911.105 Vega d о.о. 40,30 117.317.531,50

324 lidokain 2% rastvor za injekciju ampula 40 mg/2 ml 956.555 Vega d.o.o. 25,45 24.344.324,75

Горе наведени понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси Одлуку 
као у диспозитиву.

'\ *■ Г1р»оф. др Сања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

IX УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту лрава 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).

59019.89/127
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