
ЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/1 Број: 404-1-9/19-j  о  

.5.2019. године 
Јована Мариновића бр. 2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник PC" 
бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-9/19-22 од 
30.04.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 
Бр.ЈН 404-1-110/19-9
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Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лекова за лечење ретких болести за
2019. Годину , број ЈН 404-1-110/19-9, са следећим понуђачима по партијама:

БроЈ
партијв Назив партиЈе Фармацеутски 

■ облик
Јачина/ .. 

концентрација
^::^/^:л9ка;АгМ:^

Количина •• Назив 
понуђача

Лонуђ!9на ; 
јединична Укупна вредност 

бвзПДВ-а

1 laroniđaza
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

500 j. 740 Adoc d.o.o. 75.357,90 55.764.846,00

2

cerliponaza alfa za 
lečenje infantilnog 
oblika neuronske 

ceroidne 
lipofuscinoze CLN2

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju

2 po150 mg 22 Ino-pharm
d.o.o. 2.558.036,80 56.276.809.60

3 imigluceraza

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

400 j. 858.800 Adoc d.o.o. 305,21 262.114.348,00

4

imigluceraza/ 
taligluceraza alfa 
za novouvedene 

pacijente

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju/prašak 
za rastvor za 

infuziju

400 j /200 j. 50.000 Pfizer SRB 
d.o.o. 276,43 13.821.500,00

5 taligluceraza alfa prašak za rastvor 
za infuziju 200 j. 519.200 Pfizer SRB 

d o.o. 276,43 143.522,456,00

6
mercaptamm 

kapsule za lečenje 
cistinoze

kapsula 150 mg 6.800 Ino-pharm 
d.o o, 620,00 4.216.000,00

7
mercaptamin, za 
lečenje cistinoze 

oka

rastvor za kapi 
za oči 3,8 mg/ml 77 Ino-pharm

d.o.o. 136.899,64 10.541.272,28

8

9

idursulfaza
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

2 mg/ml, 3 ml 282
„Phoenix
Pharma*'

d.o.o.
318.227,10 89.740.042,20

elosulfaze alfa
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

1 mg/mi; 5ml 920 Ino-pharm
d.o.o. 91.543,20 84.219.744,00

10 agalzidaza beta

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

35 mg 176 Adoc d.o.o. 403.622,00 71.037.472,00

11

sebefipase alfa za 
lečenje deficijencije 
lizozomske kisele 

lipaze (LAL 
deficijencija)

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju
20 mg/10ml 88 Ino-pharm

d.o.o. 740.807,18 65.191.031,84

12
sapropterin za 
lečenje deficita 

tetrahidrobiopterina

tableta za oralni 
rastvor 100 mg 360 Ino-pharm

d.o.o. 2.989,53 1.076.230,80

13 alglukozidaza alfa

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

50 mg 2.099 Adoc d.o o. 62.843,90 131.909.346,10

14

everolimus 10 mg, 
za lečenje 

neuroendoknnog 
tumora pankreasa i 

pluća

tableta 10 mg 3 120 Phoenix 
Pharma d.o.o. 12.371,82 38.600.078,40

15

vandetanib 300 
mg, za lečenje 

medularnog 
karcinom štitaste 

žlezde

tableta 300 mg 2190 Ino-pharm
d.o.o. 20.668,87 45.264.825,30
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16

vandetanib 100 
mg, za lečenje 

medufarnog 
karcinom štitaste 

žlezde

tableta 100 mg 450 Ino-pharm
d.o.o. 7.498,87 3.374.491,50 

7.164 600,0017

pasireotid 0,6 mg 
za lečenje 

Kušingove bolesti 
(ACTH sekretujući 
adenom hipofize)

rastvor za 
injekciju

0,6 mg/ml, 1 
ml 1.200 Medica Linea 

Pharm d.o.o. 5.970,50

18

pasireotid 0,9 mg 
za lečenje 

Kušingove bolesti 
(ACTH sekretujući 
adenom hipofize)

rastvor za 
injekciju

0,9 mg/ml, 1 
ml 480 Medica Linea 

Pharm d.o.o. 5.970,50 2.865.840,00

19
pasireotid 40 mg 

za lečenje 
akromegalije

prašak i 
rastvarač za 

suspenziju za 
injekciju

40 mg 104 Phoenix 
Pharma d.o.o. 301.329,20 31.338.236,80

20
pegvisomant 30 
mg za lečenje 
akromegalije

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 
injekciju

30 mg 180 Pfizer SRB 
d.o.o. 26.967,83 4.854.209,40

21
pegvisomant 10 
mg za lečenje 
akromegalije

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 
injekciju

10 mg 720 Pfizer SRB 
d.o.o. 6.978,60 5.024.592,00

22

23

everolimus 5 mg, 
za lečenje 

tuberozne skleroze 
i SEGA tumora 
nusinersen za 

lečenje spinalne 
mišićne atrofije 

(SMA)

tableta 5 mg 2040 Phoenix 
Pharma d.o.o. 8.871,94 18.098.757,60

rastvor za 
injekciju 12 mg/5 ml 60 Phoenix 

Pharma d.o.o. 8.347.612,00 500.856.720,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: 1.646.873.449,82
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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.rfzo.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 појединачне уговоре о јавној набавци закључују 
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 Лекова за лечење ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19- 
9 обликован је у 23 (двадесеттри) партије, и то:

Број
партије Назив партије Фармацеутски 

' обпик Јачинапека Јвдиница Крличина
Прбигњенд
^динична

цена

: Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а

1 laroniđaza koncentral za 
rastvor za infuziju 500 j. bočica 740 75.357,90 55.764.846,00

2
cerliponaza alfa za 

lečenje infantilnog oblika 
neuronske ceroidne 
lipofuscinoze CLN2

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju

2 po150 mg set 22 2.896 000,00 63.712.000,00

3 imigluceraza
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju

400 j. jedinica 858.800 305,21 262.114.348,00

4
imigluceraza/ 

taligluceraza alfa za 
novouvederte pacijente

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju/prašak za 
rastvor za infuziju

400 Ј./200 j. jedinica 50.0Q0 305,21 15.260.500,00

5 taligluceraza alfa prašak za rastvor 
za infuziju 200 j. jedinica 519.200 276,43 143 522 456,00

6 mercaptamin kapsule za 
lečenje cistinoze kapsula 150 mg kapsuta 6.800 620,00 4.216.000,00

7

8

mercaptamin, za lečenje 
cistinoze oka

rastvor za kapi za 
oči 3,8 mg/ml kutija 77 136.899,64 10.541.272,28

idursulfaza koncentrat za 
rastvor za infuziju 2 mg/ml, 3 ml bočica 282 318.227,10 89.740.042,20

9 elosulfaze alfa koncentrat za 
rastvor za infuziju 1 mg/ml; 5ml bočica 920 91.543,20 84.219.744,00

10 agalzidaza beta
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju

35 mg bočica 176 403.622,00 71.037.472,00

11
sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 

lizozonnske kisele lipaze 
(LAL deficijencija)

koncentrat za 
rastvor za infuziju 20 mg/10ml bočica 88 740.807,18 65.191,031,84

12
sapropterin za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina

tableta za oralni 
rastvor 100 mg

tableta za 
oralni 
rastvor

360 2.989,53 1.076.230,80
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13 alglukozidaza alfa
prašak za 

koncentrat za 
rastvor za infuziju

50 mg bočica 2099 62.843,90 131.909.346,10

14

everolimus 10 mg, za 
lečenje neuroendokrinog 

tumora pankreasa i 
pluća

tableta 10 mg tableta 3.120 12.371,82 38.600.078,40

15
vandetanib 300 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom Štitaste žfezde

tableta 300 mg tableta 2190 20.668,87 45.264.825,30

16
vandetanib 100 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitaste žlezde

tableta 100 mg tableta 450 7.498,87 3.374.491,50

17

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize)

rastvor za 
injekciju

0,6 mg/ml, 1 
ml ampula 1.200 5.981,45 7.177.740,00

18

pasireotid 0,9 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujuci adenom 

hipofize)

rastvor za 
injekciju

0,9 mg/ml, 1 
ml ampula 480 5.981,45 2.871.096,00

19 pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije

prašak i rastvarač 
za suspenziju za 

injekciju
40 mg Injekcioni

špric 104 301.329,20 31.338.236,80

20 pegvisomant 30 mg za 
lečenje akromegalije

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju
30 mg Injekcioni

spric 180 26.967,84 4.854.210,31

21 pegvisomant 10 mg za 
lečenje akromegalije

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju
10 mg Injekcioni

špric 720 6.978,60 5.024.592,00

22
everolimus 5 mg, za 

lečenje tuberozne 
skleroze i SEGA tumora

tableta 5 mg tableta 2040 8.871,94 18.098.757,60

23
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne atrofije 
(SMA)

rastvor za 
injekciju 12 mg/5 ml bočica 60 8.347.612,00 500.856.720,00

Укупно без ПДВ-а: 1.655.766.037,13

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

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-9

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 24.04.2019. године, до 10:30 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1. Ino-pharm d.o.o. ул. Милошев Кладенац бр. 9в, Београд 23.04.2019. 12,29 ч

2. Adoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд 23.04.2019. 13,15 ч
3. Pfizer SRB d.o.o. ул. Трешњиног цвета бр 1/VI, Београд 24.04.2019. 09,23 ч
4. Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, Београд 24.04.2019. 10,04 ч

5. Medica Linea Pharm 
d.o.o. ул. Бродарска бр. 16, Београд 24.04.2019. 10,29 ч

Укупан број поднетих понуда: 5 (пет)

Број понуда по партијама:
| БроЈ 

партиЈе Назив лартиЈе Фармацеутски Ж:.
. . ОбЛИК . Ч Јачина лека Јединица 

: мере
Број понуда 
no партија

1 laronidaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 500 j. bočica 1
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2
cerliponaza alfa za 

fečenje infantilnog oblika 
neuronske ceroidne 
lipofuscinoze CLN2

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju

2 po150 mg set 1

3 imigluceraza prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 400 j. jedinica 1

4
imigluceraza/ 

taligluceraza alfa za 
novouvedene pacijente

prašak za koncentrat 
za rastvor za 

infuziju/prašak za 
rastvor za infuziju

400 Ј./200 j. jedinica 2

5 laligluceraza alfa prašak za rastvor za 
infuziju 200 j. jedinica 1

6 mercaptamin kapsule za 
lečenje cistinoze kapsula 150 mg kapsula 1

7 mercaptamin, za lećenje 
cistinoze oka

rastvor za kapi za 
oči 3,8 mg/ml kutija 1

8 idursulfaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 2 mg/ml, 3 ml bočica 1

9 eiosulfaze alfa koncentrat za rastvor 
za infuziju 1 mg/ml; 5ml bočica 1

10 agalzidaza beta prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 35 mg bočica 1

11

sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 

lizozomske kisele lipaze 
(LAL deficijencija)

koncentrat za rastvor 
za infuziju 20 mg/10ml bočica 1

12
saproptenn za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina

tableta za oralni 
rastvor 100 mg

tableta za 
oralni 
rastvor

1

13 alglukozidaza alfa praSak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 50 mg bočica 1

14
everolimus 10 mg, za 

lečenje neuroendokrinog 
tumora pankreasa i pluća

tableta 10 mg tableta 2

15
vandetanrb 300 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitasle žlezde

tableta 300 mg tableta 1

16
vandetanib 100 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitaste žlezde

tableta 100 mg tableta 1

17
pasireotid 0,6 mg za 

lečenje Kušingove bolesti 
(ACTH sekretujući 
adenom hipofize)

rastvor za injekciju 0,6 mg/ml, 1 ml ampula 2

18
pasireotid 0,9 mg za 

lečenje Kušingove bolesti 
(ACTH sekretujući 
adenom hipofize)

rastvor za injekciju 0,9 mg/ml, 1 ml ampula 2

19 pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije

prašak i rastvarač za 
suspenziju za 

injekciju
40 mg Injekcioni

špric 2

20 pegvisomant 30 mg za 
lećenje akromegalije

prašak i rastvaračza 
rastvor za injekciju 30 mg Injekcioni

špric 1

21 pegvisomant 10 mg za 
lečenje akromegalije

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 10 mg Injekcioni

špnc 1

22
everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 

skleroze i SEGA tumora
tableta 5 mg tableta 2

23
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne atrofije 
(SMA)

rastvor za injekciju 12 mg/5 ml bočica 1
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IV. Стручна оцена понуда

1. Ino-pharm d.o.o.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-9/19-16 
Назив понуђача: Ino-pharm d.o.o.
Понуда број: 179/19 од 10.04.2019. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партије: 2, 6, 7, 9, 11, 12, 15 и 16.

БРОЈ
ПАР-
ТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈКЛ ЗАШТИЋЕНО 
ИМЕ ЛЕКА

НАЗИВ 
ПРОИЗВО- 

ЂАЧА ЛЕКА
ФАРМАЦЕ- 

УТСКИ ОБЛИК
ЈАЧИНА

ЛЕКА
ЈЕДИ-
НИЦА
MEPE

КОЛИ-
ЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ 

ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 
CA ПДВ-ОМ

2

cerliponaza alfa za 
lečenje infantilnog 
oblika neuronske 

ceroidne lipofuscinoze 
CLN2

1 Brineura
Biomarin 

International 
Limited, Irska

prašak sa 
rastvaračem 

za
intraventrikula 

rnu infuziju

2 po150 
mg set 22 2.558.036,80 56.276.809,60 10% 5,627.680,96 61.904.490,56

6 rnercaptamin kapsule za 
lečenje cistinoze 1 Cystagon

Orphan
Europe,

Francuska
kapsula 150 mg kapsula 6.800 620,00 4.216.000,00 10% 421.600,00 4.637.600,00

7 mercaptamin, za lećenje 
cistinoze oka ! Cystadrops

Orphan
Europe,

Francuska

rastvor za kapi 
za oci

3,8
mg/ml kutija 77 136.899,64 10.541.272,28 10% 1.054.127,23 11.595.399,51

9 elosulfaze alfa 0055012 Vimizim
Biomarin 

International 
Limited, Irska

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju

1 mg/ml; 
5ml bočica 920 91.543,20 84.219.744,00 10% 8.421.974,40 92.641.718,40

11

sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 

lizozomske kisele lipaze 
{LAL deficijencija)

/ Kanuma

Alexion 
Pharma 

International 
Operations 
Unlimited 

Company, Irska

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju

20 
mg/10ml bočica 88 740.807,18 65 191.031,84 10% 6.519.103,18 71.710.135,02

12
sapropterin za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina

/ Kuvan
Biomarin 

International 
Limited, Irska

tableta za 
oralni rastvor 100 mg

tabieta
za

oralni
rastvor

360 2.989,53 1.076.230,80 10% 107.623,08 1.183 853,88

15
vandetanib 300 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitaste žlezde

/ Caprelsa Genzyme Ltd, 
UK tableta 300 mg tableta 2.190 20.668,87 45.264.825,30 10% 4.526.482,53 49.791.307,83

16
vandetanib 100 mg, za 

lečenje medularnog 
karcinom štitaste žlezde

[
/ I Caprelsa Genzyme Ltd, 

UK tableta 100 mg tableta 450 7.498,87 3.374.491,50 10% 337.449,15 3.711.940.65

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 270.160.405,32



ИЗНОС ПДВ-А 27.016.040,53

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 297.176.445,85

Рок испоруке 72 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок испоруке износи 72 сата од дана 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 Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 727/2013 од 21.10.2013. године, БПН 2385/2017 од

12.09.2017. године и БПН 116/19 од 17.01.2019. године. Провером на интернет страници Агенцијеза привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs утврдила да над понуђачем Ino-pharm d.o.o. није покренут 

поступак стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача Ino-pharm d.o.o. није био у блокади у последња 

3 (три) месеца од дана слања позива за подношење понуде.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Ino-pharm 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 2, 6, 7, 9,11, 12,15 и 16.

2. Adoc d.o.o.
Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-9/19-17 
Назив понуђача: Adoc d.o.o.
Понуда број: 6343 од 22.04.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

БРОЈ
ПАР-
ТИЈА

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ ЈКЛ ЗАШТИЋЕНО 

ИМЕ ЛЕКА
НАЗИВ

ПРОИЗВОЂА-
ЧАЛЕКА

ФАРМАЦЕ- 
УТСКИ ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИ-
НИЦА
MEPE

КОЛИ-
ЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ 

ПДВ-А
СТОЛА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 
CA ПДВ-ОМ

1 laronidaza 0055005 Aldurazyme®
GENZYME 
LIMITED. V. 

Britanija

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju
500 j. bočica 740 75.357,90 55.764 846,00 10% 5.576.484,60 61.341.330,60

3 imigluceraza 0055002 Cerezyme*

GENZYME 
LIMITED, V. 

Britanija i 
GENZYME 
IRELAND 

LIMITED, Irska

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

400 j. jedinica 858.800 305,21 262.114.348,00 10% 26 211.434,80 288.325.782,80

4

imigluceraza/ 
taligluceraza alfa 
za novouvedene 

pacijente

0055002 Cerezyme®

GENZYME 
LIMITED, V. 

Britanija i 
GENZYME 
IRELAND 

LIMITED. Irska

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju/prašak 
za rastvor za 

infuziju

400 j./200 j jedinica 50.000 305,21 15,260,500.00 10% 1.526.050,00 16.736.550,00
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10 agalzidaza beta 0129940 Fabrazyme®

GENZYME 
LIMITED. V. 

Britanija i 
GENZYME 
IRELAND 

LIMITED, Irska

prasak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

35 mg

.........T~  '
\
\
\

bočica j  176
\

403.622.00 71.037.472.00 10% 7.103.747,20 78.141.219,20

13 alglukozidaza alfa 0055010 Myozyme®

GENZYME 
LIMITED, V 

Britanija i 
GENZYME 
IRELAND 

LIMITED, Irska

prasak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju

50 mg bočica 2099 62.843,90 131.909.346,10 10% 13.190.934,61 145.100.280,71

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 536.086.512,10

ИЗНОС ПДВ-А 53.608.651,21

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 589.695.163,31

Рок испоруке 72 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 90 дана бд дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем је исказао укупне трошкове припремања 

понуде у износу од 200,00 динара са ПДВ-ом.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 195/2013 од 20.09.2013. године. Провером на интернет 

страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем Adoc d.o.o. није покренут поступак 

стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача Adoc d.o.o. није био у блокади у последња 3 

(три) месеца од дана слања позива за подношење понуде.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Adoc 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, 3, 4, 10 и 13.

3. Pfizer SRB d.o.o.
Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-9/19-18 
Назив понуђача: „Pfizer SRB“ d.o.o.
Понуда број: 06-2019 од 23.04.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партије: 4, 5, 20 и 21.
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БРОЈ
ПАР-
ТИЈА

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕ
HOHME
ЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА

ЛЕКА
ФАРМАЦЕУТСКИ ! ЈАЧИНА 

ОБЛИК ! ЛЕКА
ЈЕДИ-
НИЦА
MEPE

КОЛИ-
ЧИНА

ЈЕДИНИЧН
АЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ 

ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

4

imigluceraza/ 
taiigluceraza alfa 
za novouvedene 

pacijente

0055011 Elelyso
PHARMACIA & 

UPJOHN 
COMPANY LLC

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju/prasak za 
rastvor za infuziju

400 
Ј./200 j. jedinica 50.000 276,43 13.821.500,00 10% 1.382.150,00 15.203.650,00

5 taligluceraza alfa 0055011 Elelyso
PHARMACIA & 

UPJOHN 
COMPANY LLC

prašak za rastvor 
za infuziju 200 j. jedmica 519.200 276.43 143.522.456,00 10% 14 352.245,60 157.874.701,60

20
pegvisomant 3Q 
mg za lečenje 
akromegalije

- Somavert
PFIZER 

MANUFACTURE 
G BELGIUM NV

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju
30 mg Injekcioni

špric 180 26.967,83 4.854.209,40 10% 485.420,94 5.339.630.34

21
pegvisomant 10 
mg za lečenje 
akromegalije

- Som avert
PFIZER 

MANUFACTURIN 
G BELGIUM NV

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju
10 mg Injekcioni

spric 720 6,978,60 5.024.592,00 10% 502.459,20 5.527.051,20

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 167.222.757,40

ИЗНОС ПДВ-А 15.722.275,74

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 183.945.033.14

Рок испоруке 23 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок испоруке износи 72 сата од дана 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.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је понуђач Pfizer SRB d.o.o. уписан у Регистар понуђача и да је 

регистрација активна, као и да су донета решења о упису у Регистар понуђача бр. БПН 3990/2014 од 13.08.2014. године , бр. БПН 3344/2015 од 
12.08.2015. године и бр. БПН 1508/2017 од 06.06.2017. године.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs утврдила да над понуђачем Pfizer SRB d.o.o. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача Pfizer SRB d.o.o. није био у блокади у последња 
3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Pfizer SRB d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закока о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) за партије 4, 5, 20 и 21.
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4. Phoenix Pharma d.o.o.
Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-9/19-19 
Назив понуђача: „Phoenix Pharma" d.o.o.
Понуда број: 83/19 од 23.04.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партије: 8, 14, 17, 18, 19, 22 и 23.

БРОЈ
ПАР-
ТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈКЛ ЗАШТИЋЕН 
0  ИМЕ ЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂА-

ЧАЛЕКА

ФАРМАЦЕ-
УТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦ 
A MEPE

КОЛИ-
ЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ 

ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 
CA ПДВ-ОМ

8 idursulfaza 0055008 Elaprase®

SHIRE 
PHARMACEUTi 
CALS IRELAND 

LIMITED

koncentrat 
za rastvor za 

infuziju

2 mg/ml, 3 
ml bočica 282 318.227,10 89.740.042,20 10% 8.974.004,22 98.714.046,42

14

everolimus 10 mg, 
za lečenje 

neuroendokrinog 
tumora pankreasa i 

pluća

1039911 Afinitor®
NOVARTIS 
PHARMA 
STEIN AG

tableta 10 mg tableta 3.120 12.371,82 38.600.078.40 10% 3.860.007,84 42.460.086,24

17

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize)

0049235 Signifor®

1
1 rastvor zaPHARMA

STEIN AG j inJekcrju
ii

0,6 mg/ml, 
1 ml ampula 1.200 5.981,45 7.177.740,00 10% 717.774,00 7.895.514,00

18

pasireotid 0,9 mg za 
iečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize)

0049236 Signifor®
NOVARTIS 
PHARMA 
STEIN AG

rastvor za 
injekciju

0,9 mg/mi, 
1 ml ampula 480 5.981,45 2.871.096,00 10% 287.109,60 3.158.205,60

19 pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije 0049238 Signifor®

NOVARTIS 
PHARMA 
STEIN AG

prasak i 
rastvarač za 
suspenztju 
za injekciju

40 mg Injekcioni
špnc 104 301.329,20 31.338 236,80 10% 3,133.823,68 34.472.060,48

22

everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 
skleroze i SEGA 

tumora

1014001 Votubia©
NOVARTIS 
PHARMA 
STEIN AG

tableta 5 mg tableta 2.040 8.871,94 18.098.757,60 10% 1.809.875,76 19.908.633,36

23

nusinersen za 
lečenje spinalne 
mišićne atrofije 

(SMA)

/ SP1NRAZA
BIOGEN(DENM 
ARK)MANUFAC 

TURING APS

rastvor za 
injekciju 12 mg/5 m! bočica 60 8.347.612,00 500.856.720,00 10% 50.085.672,00 550.942.392,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А I 688 682.671,00

ИЗНОСПДВ-а ! 68.868.267,10

12



УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 757.550.938,10

Рок испоруке 72 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок ислоруке износи 72 сата од дана 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 лонуде, у којем није исказао укупне трошкове припремања

понуде.
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 акгивна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.aov.rs утврдила да над понуђачем Phoenix Pharma d.o.o. није покренут

поступак стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs угврдила да рачун понуђача Phoenix Pharma d.o.o. није био у блокади у

последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Phoenix Pharma d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1 тамка 33) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 8,14, 17,18,19, 22 и 23.

5. Medica Linea Pharm d.o.o.
Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-9/19-20 
Назив понуђача: Medica Linea Pharm d.o.o.
Понуда број: 428/19 од 24.04.2019. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партије: 14, 17, 18, 19 и 22

Број
партије ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈКП

ЗАШТИЋЕ- 
HO ИМЕ 

ЛЕКА

НАЗИВ
ПРОИЗВО-

ЂАЧА
ЛЕКА

ФАРМАЦЕ-
УТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦ
AMEPE

КОЛИ-
ЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ 

ПДВ-А
СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ- 
A

УКУПНА ЦЕНА 
CA ПДВ-ОМ

14

everolimus 10 mg, za 
lečenje 

neuroendokrinog 
tumora pankreasa i 

piuća

1039911 Afinitor Novartis
Pharma tableta 10 mg tableta 3.120 12.378,92 38.622.230,40 10% 3.862.223,04 42.484.453,44

17

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize)

0049235 Signifor Novartis
Pharma

rastvor za 
injekciju

0,6 mg/ml, 1 
ml ampula 1.200 5.970,50 7.164.600,00 10% 716.460,00 7.881.060,00

18

pasireotid 0,9 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize)

0049236 Signifor Novartis
Pharma

rastvor za 
injekciju

0,9 mg/ml, 1 
ml ampula 480 5.970,50 2 865.840,00 10% 286.584,00 3.152.424,00
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19 pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije 0049238 Signifor Novartis

Pharma

prašak i 
rastvarač za 
suspenziju 
za injekciju

40 mg Injekcioni
špric 104 301.350,61 31.340.463,44 10% 3.134.046,34 34 474.509,78 |

22
everolimus 5 mg, za 

lečenje tuberozne 
skleroze i SEGA 

tumora

1039910 Afinitor Novartis
Pharma tableta 5 mg tableta 2.040 8902.35 18.160.794,00 10% 1.816.079,40

!
E

19.976.873,40 j
;

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 98.153.927,84 |

ИЗНОС ПДВ-А 9.815.392,78 j
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 107.969,320,62

Рок испоруке 24 сата од дана пријема писменог захтева купца.
Рок испоруке износи 24 сата од дана 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.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је понуђач Medica Linea Pharm d.o.o. уписан y Регистар понуђача 

и да је регистрација активна, као и да судонета решења о упису у Регистар понуђача бр. БПН 2238/2017 од 24.08.2017. године и бр. БПН 2176/2018 од
14.08.2018. године.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем Medica Linea Pharm d.o.o. није 
покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача Medica Linea Pharm d.o.o. није био у блокади у 
последња 3 (три) месеца од дана објавлзивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Понуђач је за партију 14 -  everolimus 10 mg, za lečenje neuroendokrinog tumora pankreasa i pluća понудио регистровани лек заштићеног назива AFINITOR, 
tableta, ЈКЈ1 1039911, у складу са конкурсном документацијом, за који је понудиојединичну цену од 12.378,92 динара без ПДВ-а, која је изнад процењене вредности 
за наведену партију.

Понуђач је за партију 19 -  pasireotid 40 mg za lečenje akromegalije понудио регистровани лек заштићеног назива SIGNIFOR, tableta, ЈКЛ 0049238, у складу 
са конкурсном документацијом, за који је понудио јединичну цену од 301.350,61 динара без ПДВ-а, која је изнад процењене вредности за наведену партију.

Понуђач је за партију 22 -  everolimus 5 mg, za lečenje tuberozne skleroze i SEGA tumora понудио регистровани лек заштићеног назива AFINITOR, tableta, ЈКЛ 
1039910, у складу са конкурсном документацијом, за који је понудио јединичну цену од 8.902,35 динара без ПДВ-а, која је изнад процењене вредности за наведену 
партију. Такође, лек наведеног заштићеног назива није регистрован у Републици Србији за индикације тражене у наведеној партији из ког разлога понуђач није 
доставио ни овлашћење носиоца дозволе. Наиме, у понуди је за партију 22 приложено овлашћење носиоца дозволе Novartis Pharma Services INC. за лек 
заштићеног назива VOTUBIA који је и регистрован у Републици Србији за индикације тражене у наведеној партији.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Medica Linea Pharm d.o.o., неприхватљива y смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 14, 19 и 22, из разлога што прелази процењену вредност за исте, с тим да је 
понуда за партију 22 и неодговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама, из разлога наведених у претходном ставу.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Medica Linea Pharm d.o.o. прихватљива y смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партије 17 и 18.

14

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


V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:

Број под којим 
јепонуда 
заведена

Назив лонуђача
ПартИЈа 

за коЈусе 
одбија 
понуда

Рјазлрзи за бд@ијан>е процењена 
врвдност баз 

ПДВ-а

: Оонуђена цена 
: (укупна цена без 

ПДВ-а)

404-1-9/19-20 Medica Uinea Pharm 
d.o.o.

14

ПонудаЈе неприхватљива у 
смислу члана 3. став 1 тачка 

33) Закона о јавним 
набавкама {„Службени 

гласник PC" број 124/12, 
14/15 и 68/15), јер иста 

прелази процењену 
вредност.

38.600.078,40 38.622,230,40

19

Понуда је неприхватљива у 
смислу члана 3. став 1 тачка 

33) Закона о јавним 
набавкама („Службени 

гласник РС"број 124/12, 
14/15 и 68/15), јер иста 

прелази процењену 
вредност.

31.338.236,80 31.340.463,44

22

Понуда је неодговарајућа и 
неприхватљива у смислу 

члана 3 став 1 тачка 32) и 
тачка 33) Закона о јавним 

набавкама {„Службени 
гласник PC'1 број 124/12, 

14/15 и 68/15), јер понуђени 
лек није регистрован за 

тражене индикације.

18 098.757,60 18.160.794,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранглиста понуђача по партијама:

Број
партије Назив партијв Фармацеутски облик

Јачина/
концентрација Редни

број
• Назив понуђача

Понуђена
јединична

ц^на
Укупна вредност 

безПДВ-а

1 laronidaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 500 j. 1 Adoc d.o.o. 75.357,90 55.764.846,00

2

cerliponaza alfa za 
lečenje infantilnog 
obiika neuronske 

ceroidne lipofuscinoze 
CLN2

prašak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju

2 po150 mg 1 Ino-pharm d.o o. 2.558.036,80 56.276.809,60

3 imigluceraza prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 400 j. 1 Adoc d.o.o. 305,21 262.114.348,00

4

imigluceraza/ 
taligluceraza alfa za 

novouvedene 
pacijente

prašak za koncentrat 
za rastvor za 

infuziju/prašak za 
rastvor za infuziju

400 Ј./200 j.
1 Pfizer SRB

d.o.o. 276,43 13.821.500,00

2 Adoc d.o.o. 305,21 15,260,500.00

5 taligluceraza alfa prašak za rastvor za 
infuziju 200 j 1 Pfizer SRB 

d.o.o. 276,43 143 522.456,00

6 mercaptamin kapsule 
za lečenje cistinoze kapsula 150 mg 1 Ino-pharm d.o.o. 620,00 4.216.000,00

7 mercaptamin, za 
lečenje cistinoze oka rastvor za kapi za oči 3,8 mg/ml 1 Ino-pharm d.o.o. 136.899,64 10.541.272,28

8 idursulfaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 2 mg/ml, 3 ml 1 Phoenix Pharma 

d.o.o. 318.227,10 89.740.042,20

9 elosulfaze alfa koncentrat za rastvor 
za infuziju 1 mg/ml; 5ml 1 Ino-pharm d.o.o. 91.543,20 84.219.744,00

10 agalzidaza beta prasak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 35 mg 1 Adoc d.o.o. 403.622,00 71.037.472,00
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11

sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 
lizozomske kisele 

lipaze (LAL 
deficijencija)

koncentrat za rastvor 
za infuziju 20 mg/10ml 1 Ino-pharm d.o.o. 740.807,18 65.191.031,84

12
sapropterin za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina

tableta za oralni 
rastvor 100 mg 1 ino-pharm d.o.o. 2.989,53 1.076 230,80

13 alglukozidaza alfa prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 50 mg 1 Adoc d.o.o. 62,843,90 131.909.346,10

14

everolimus 10 mg, za 
lečenje 

neuroendokrinog 
tumora pankreasa i 

pluća

tableta 10 mg 1 Phoemx Pharma 
d.o.o. 12.371,82 38.600.078,40

15

vandetanib 300 mg, 
za lečenje 

medularnog karcinom 
štitaste žlezde

tableta 300 mg 1 Ino-pharm d.o.o. 20.668,87 45.264825,30

16

vandetanib 100 mg, 
za lečenje 

medularnog karcinom 
štitaste žlezde

tableta 100 mg 1 Ino-pharm d.o.o. 7.498,87 3.374.491,50

17

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize)

rastvor za injekciju 0,6 mg/ml, 1 
ml

1 Medica Linea 
Pharm d.o.o. 5.970,50 7.164.600,00

2 Phoenix Pharma 
d.o.o, 5.981,45 7,177,740.00

18

pasireotid 0,9 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize)

rastvor za injekciju 0,9 mg/ml, 1 
ml

1

2

Medica Linea 
Pharm d.o.o. 5.970,50 2.865 840,00

Phoenix Pharma 
d.o.o. 5.981,45 2.871.096,00

19 pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije

prašak i rastvarač za 
suspenziju za 

injekciju
40 mg 1 Phoenix Pharma 

d.o.o. 301.329,20 31.338.236,80

20
pegvisomant 30 mg 

za lečenje 
akromegalije

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 30 mg 1 Pfizer SRB 

d 0.0. 26.967,83 4.854.209,40

21
pegvisomant 10 mg 

za lečenje 
akromegalije

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 10 mg 1 Pfizer SRB 

d.o.o. 6.978,60 5.024.592,00

22

everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 
skleroze i SEGA 

tumora 
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne 
atrofije (SMA)

tableta 

rastvor za injekciju

5 mg 

12 mg/5 ml

1

1

Phoenix Pharma 
d.o o. 8.871,94 18.098.757,60

23 Phoenix Pharma 
d.o.o. 8.347.612,00 500 856.720,00

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

У складу са чланом 79. став 2. 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 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.

Како је Комисија утврдила да понуђачи чије су понуде оцењене као најповољније, испуњавају 
услове 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 PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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VII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC” бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не могу тражити 
од Наручиоца накнаду трошкова.

VIII. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предложила је да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Лекови за 
лечење ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-9, додели следећим понуђачима, по 
партијама:

Број
партије Назив партије Фармацеутски облик

Јачина/
концентрација Назив : Понуђена

Јед^нична Укупна вредносг 
безПДВ^а

1 laronidaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 500 j. Adoc d.o.o. 75.357,90 55.764.846,00

2

cerliponaza alfa za 
lečenje infantilnog 
oblika neuronske 

ceroidne lipofuscinoze 
CLN2

prasak sa 
rastvaračem za 

intraventrikularnu 
infuziju

2 po150 mg Ino-pharm
d.o.o. 2.558.036,80 56.276.809,60

3 imigluceraza prasak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 400 j, Adoc d.o o. 305,21 262.114.348,00

4

imigluceraza/ 
taligluceraza alfa za 

novouvedene 
pacijente

prasak za koncentrat 
za rastvor za 

infuziju/prašak za 
rastvor za infuziju

400 Ј./200 j. Pfizer SRB 
d.o.o. 276,43 13.821.500,00

5 taligluceraza alfa prasak za rastvor za 
infuziju 200 j. Pfizer SRB 

d.o o 276,43 143.522.456,00

6 mercaptamin kapsule 
za lečenje cistinoze kapsula 150 mg Ino-pharm

d.o.o. 620,00 4.216.000,00

7 mercaptamin, za 
lečenje cistinoze oka rastvor za kapi za oči 3,8 mg/ml Ino-pharm

d.o.o. 136.899,64 10.541.272,28

8 idursulfaza koncentrat za rastvor 
za infuziju 2 mg/ml, 3 ml „Phoenix 

Pharma" d.o.o 318.227,10 89.740.042,20

9 elosulfaze alfa koncentrat za rastvor 
za infuziju 1 mg/ml; 5ml Ino-pharm

d.o.o. 91.543,20 84.219.744,00

10 agalzidaza beta prasak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 35 mg Adoc d.o.o. 403.622,00 71.037.472,00

11

sebelipase alfa za 
lečenje deficijencije 
lizozomske kisele 

(ipaze (LAL 
deficijencija)

koncentrat za rastvor 
za infuziju 20 mg/10ml Ino-pharm

d.o.o. 740 807,18 65.191.031,84

12
sapropterin za lečenje 

deficita 
tetrahidrobiopterina

tabieta za oralni 
rastvor 100 mg Ino-pharm

d.o.o. 2.989,53 1.076.230,80

13 alglukozidaza alfa prasak za koncentrat 
za rastvor za infuziju 50 mg Adoc d.o.o. 62.843,90 131.909.346,10

14

everolimus 10 mg, za 
lečenje 

neuroendokrinog 
tumora pankreasa i 

pluća

tableta 10 mg Phoenix 
Pharma d.o.o. 12.371,82 38.600.078,40

15

vandetanib 300 mg, 
za lečenje 

medularnog karcinom 
štitaste žlezde

tableta 300 mg Ino-pharm
d.o.o. 20.668,87 45.264.825,30

16

vandetanib 100 mg, 
za lečenje 

medularnog karcinom 
štitaste žlezde

tableta 100 mg Ino-pharm
d.o.o. 7.498,87 3.374.491,50
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17

pasireotid 0,6 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize)

rastvor za injekciju 0,6 mg/ml, 1 
ml

Medica Linea 
Pharm d.o.o. 5.970,50 7.164.600,00

18

pasireotid 0,9 mg za 
lečenje Kušingove 

bolesti (ACTH 
sekretujući adenom 

hipofize)

rastvor za injekciju 0,9 mg/ml, 1 
ml

Medica Linea 
Pharm d.o.o. 5.970,50 2865.840,00

19 pasireotid 40 mg za 
lečenje akromegalije

prašak i rastvarač za 
suspenziju za 

injekciju
40 mg Phoenix 

Pharma d.o.o. 301.329,20 31.338.236,80

20
pegvisomant 30 mg 

za lečenje 
akromegalije

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 30 mg Pfizer SRB 

d.o.o. 26.967,83 4.854.209,40

21
pegvisomant 10 mg 

za lečenje 
akromegalije

prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju 10 mg Pfizer SRB 

d.o.o. 6 978,60 5.024.592,00

22

everolimus 5 mg, za 
lečenje tuberozne 
skleroze i SEGA 

tumora

tableta 5 mg Phoenix 
Pharma d.o.o. 8.871,94 18.098.757,60

23
nusinersen za lečenje 

spinalne mišićne 
atrofije (SMA)

rastvor za injekciju 12 mg/5 ml Phoenix 
Pharma d.o.o. 8.347.612,00 500.856.720,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 1.646.873.449,82

Горе наведени понуђачи неће извршити набавку уз помоћ подизвођача.

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

В.Д. ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Мар^^^тан^сијевић |, _тан&сј

IX, 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).

59019.43/138
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