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Диспозитив одлуке

I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова -  поновљени поступак, бр. ЈН 404-1-110/19-47,
са следећим понуђачима за доле наведене партије:

Број
партије Назив партије Фармацеутски облик Јачина

лека
Јединична

цена
Количина 
за РФЗО

Количина 
са Фонд 
за СОВО

Укупна
количина

Вредност оквирног 
споразума за РФЗО

Вредност 
оквирног 

споразума за 
Фонд за СОВО

Укупна 
вредност 
оквирног 

споразума без 
ПДВ-а

Назив понуђача

1 1ето2о1отЈс1 5 тд, 20 
тд, 100 тд  \ 250 тд карзи1а, ћ/гсЈа

5 тд , 20 
тд, 100 
тд  ј 250 

тд

24,10 1.250.000 17.675 1.267.675 30.125.000,00 425.967,50 30.550.967,50 Рћоепјх Рћагта 
(±0.0.

2 сКагаћт, 100 тд
ргазак I газћ/агас га 

газћ/ог га 
1пјексЈји/газ1уог га 

ЈпјексЈји/ЈпТигЈји
100 тд 785,00 1.000 400 1.400 785.000,00 314.000,00 1.099.000,00 11т-сћет <±о.о.

3 сКагавт, 500 тд
ргабак ј газћ/агаб га 

газ1;уог га 
тјексјји/газћ/ог га . 

тјексЈји/тЛшји

500 тд 1.079,00 5.050 500 5.550 5.448.950,00 539.500,00 5.988.450,00 Џт-сћет сЈ.о.о.

4 сИагавт, 1000 тд

ргазак ј газћ/агас га 
газћ/ог га 

тјексјји/газћ/ог га 
јпјексјји/т^игјји

1000 тд 1.350,31 3.750 0 3.750 5.063.662,50 0,00 5.063.662,50 МесПкитоп с!.о.о.

5 ИиогоигасН, 500 тд
газ1уог га 

тјексЈји/тћЈ2Јји/ 
копсеп{га! га газ1уог га 

ЈпјексЈји/тТигЈји
500 тд 282,30 11.000 0 11.000 3.105.300,00 0,00 3.105.300,00 Рагта1одЈз1; сЈ.о.о.

6 сЈаипогићЈст ргазак ј газ1уагас га 
газћ/ог га јпјексци 20 тд 1.119,00 1.350 150 1.500 1.510.650,00 167.850,00 1.678.500,00 МесИкитоп <±о.о.

8 ерјгиђјст, 20 тд  1100 
тд

газ^ог га 
тјексЈји/тТигуи

20 тд 2.777,00 565 0 565 1.569.005,00 0,00 1.569.005,00
1по-рНагт сЈ.о.о.

100 тд 12.402,80 1.010 0 1.010 12.526.828,00 0,00 12.526.828,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 8: 14.095.833,00 0,00 14.095.833,00

9 ерјгиђјст 200 тд газ^/ог га 
тјексџи/тћЈ2Јји 200 тд 24.646,30 10 0 10 246.463,00 0,00 246.463,00 1по-рћагт <±о.о.

10 Лиуеб1гап1 газћ/ог га Јпјекаји 250 тд/5  
т1 28.384,83 1.440 0 1.440 40.874.155,20 0,00 40.874.155,20 Ас1ос <±о.о.

11 сКагавт, газћ/ог га 
тјекс1ји/тћЈ2Јји, 100 тд

газ^уог га 
јпјексјји/јп^игјји 100 тд 224,20 3.800 0 3.800 851.960,00 0,00 851.960,00 Рћоетх РМагта 

(±0.0.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 102.106.973,70 1.447.317,50 103.554.291,20
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II Обуставља се отворени поступакјавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе 
лекова -  поновљени поступак, бр. ЈН 404-1-110/19-47, за партију 7:

Број
партије Назив партије Фармацеутски

облик
Јачина

лека
Јединица

мере

Процењена
јединична

цена

Укупна
количина

Укупна
процењена
вредност

7 ерјшвјст, 10 тд  ! 
50 тд

ЈпјексЈја/ПоИНга! 
га газћ/ог 2а 

ЈпТигЈји

10 тд восЈса 297,20 1.165 346.238,00

50 тд ћосјса 1.485,90 2.030 3.016.377,00

УКУПНО 3.362.615,00

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу
1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално 

осигурање војних осигураника
2. Адресе наручилаца: Јована Мариновића 2, Београд и Крунска 13, Београд

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање:
уууууу. јаупепавауке. 1Ј20. гз

4. Врсте наручиоца: Организације за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника, су 
дана 10.4.2019 године, донели одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више 
наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бројем 404- 
403/19 од 10.4.2019. године.
У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, 
је спровео поступакјавне набавке, докће оквирни споразум закључити наручиоци Републички фонд 
за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.
'Уговореојавној набавци закључиваће здравствене установе из Плана мреже здравствених установа 
и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

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 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова -  поновљени поступак, 
број 404-1-110/19-47, обликован је у 11 (једанаест) партија, и то:
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Број
партије Назив партије Фармацеутски облик Јачина лека Јединица

мере

Процењена
јединична

цена

Количина 
за РФЗО

Гјроцењена 
вредност за 

РФЗО

Количина 
за Фонд за 

СОВО

Процењена 
вредност 

за Фонд за 
СОВО

УКУПНА
КОЛИЧИНА

УКУПНА
ПРОЦЕЊЕНА

ВРЕДНОСТ

1 1ето2о1огтисЈ 5 тд, 20 тд, 
100 тд  ј 250 тд карби1а, 1угс1а

5 тд, 20 тд, 
100 тд  1 250 

тд
т д 24,10 1.250.000 30.125.000,00 17.675 425.967,50 1.267.675 30.550.967,50

2 сКагавт, 100 тд
ргабак ј габћ/агаб га 

газ^ог га тјексуи/газћ/ог 
га јпјексјји/јп^игуи

100 тд восЈса 359,20 1.000 359.200,00 400 143.680,00 1.400 502.880,00

3 сИагавт, 500 тд
ргабак ј габ1уагас га 

габћ/ог га ЈпјексЈји/габ1уог 
га тјекс1ји/тћЈ2Јји

500 тд ћоаса 1.261,70 5.050 6.371.585,00 500 630.850,00 5.550 7.002.435,00

4 сГСагаћт, 1000 тд
ргабак ј габ{уагаб га 

газ{уог га ЈпјексЈји/газ1уог 
га тјексЈји/тЈшЈји

1000 тд ћобјса 2.239,60 3.750 8.398.500,00 0 0,00 3.750 8.398.500,00

5 ИиогоигасП, 500 тд

газ{уог га 
јпјексјји/т^игјји/ 

копсеп1га1 га габћ/ог га 
тјекаји/тћЈгЈји

500 тд ћобЈса 422,70 11.000 4.649.700,00 0 0,00 11.000 4.649.700,00

6 сЈаипоги61ст ргабак ј габћ/агаб га 
габћ/ог га јпјексци 20 тд ђоаса 1.120,30 1.350 1.512.405,00 150 168.045,00 1.500 1.680.450,00

7 ерјгиђјст, 10 тд  ј 50 тд тјексџа/ПоШга* га 
габ1уог га т јш јји

10 тд ђобјса 297,20 1.150 341.780,00 15 4.458,00 .165 346.238,00

50 тд ћоаса 1.485,90 2.030 3.016.377,00 0 0,00 2.030 3.016.377,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 7: 3.358.157,00 4.458,00 3.362.615,00

8 ерјгибјст, 20 тд  ј 100 тд габћ/ог га ЈпјексЈји/Јп!и2Јји
20 тд ђобјса 2.777,00 565 1.569.005,00 0 0,00 565 1.569.005,00

100 тд ђобјса 12.402,80 1.010 12.526.828,00 0 0,00 1.010 12.526.828,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 8: 14.095.833,00 0,00 14.095.833,00

9 ерјгиШп 200 тд газ!уог га тјекаји/тћЈ2Јји 200 тд ћобЈса 24.646,30 10 246.463,00 0 0,00 10 246.463,00

10 Лиуеб1гап1 габ1уог га Јпјексуи 250 тд/5 т1 јпјекаопј
брпс 28.715,05 1.440 41.349.672,00 0 0,00 1.440 41.349.672,00

11 сКагаћт, габ1уог га 
тјекаји/тЛшји, 100 тд габ1уог га тјексЈји/тћЈ2Јји 100 тд ћобјса 227,30 3.800 863.740,00 0 0,00 3.800 863.740,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 111.330.255,00 1.373.000,50 112.703.255,50
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Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 -  фармацеутски производи, за све партије.
3. Редни број јавне набавке: : 404-1 -110/19-47
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 4.9.2019. године, до 11:00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде следећих 
понуђача:

р.
Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1 Ас!ос сј.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11 3.9.2019. 10:13

2 1по-рНагпл <±о.о. Београд, Милошев Кладенац 9в 3.9.2019. 13:30

3. Рагта1одЈ5{ с±о.о. Београд, Миријевски булевар 3 4.9.2019. 08:44

4. АсЈос <±0 .0 . Београд, Милорада Јовановића 11 4.9.2019. 09:40

5. \/еда <±о.о. Ваљево, Вука Караџића 41 4.9.2019. 10:00

6. 1)т-Сћет с±о.о. Београд, Црнотравска 27 4.9.2019. 10:16

7. РНоепЈх Рћагта (±о.о. Београд, Боре Станковића 2 4.9.2019. 10:18
8. МесПкипЈоп с!.о.о. Београд, Вишњичка 57А 4.9.2019. 10:25

Укупан број поднетих понуда: 7 и једна измена понуде 
Број понуда по партијама:

Број
партије Назив партије Фармацеутски облик Јачина лека Јединица

мере
Број понуда 
по партијама

1 1ето2о1отЈс1 5 тд, 20 тд, 
100 тд  \ 250 тд карзШа, №гс1а 5 тд, 20 тд, 100 

тд  ј 250 тд т д 1

2 сЛагаЈзЈп, 100 тд ргазак ј газћ/агас га газћ/ог га 
тјексџи/газв/ог га Јпјексџи/ЈпТигЈји 100 тд оосЈса 2

3 сКагаћт, 500 тд ргазак \ газћ/агас га габ1уог га 
јпјексјји/газ!уог га ЈпјексЏи/Јп̂ игЏи 500 тд восјса 2

4 сКагаћт, 1000 тд ргабак ј газ{уагас га газћ/ог га 
1Пјекс1ји/газ1;уог 2а тјекс|ји/т!гшји 1000 тд боаса 3

5 ПиогоигасП, 500 тд
газ{уог га тјекаји/тЛЈгЈји/ 

копсеп!га1 га газ1уог га 
ЈпјексЈји/ЈгтРигци

500 тд ћосјса 4

6 сЈаипогивЈст ргазак ј газ1уагас га газ1л/ог га 
јпјексуи 20 тд ђосЈса 1

7 ерЈгивЈст, 10 тд  \ 50 тд Јпјексџа/ПоЛПга! га газ1л/ог га 
јгтРигЦи

10 тд ђосјса
0

50 тд восЈса

8 ерјгиђјст, 20 тд  1100 тд газ!уог га ЈпјексЈји/ЈгтГигЦи
20 тд ћосЈса

1
100 тд 1зосЈса

9 ерјгиђјст 200 тд газ^уог га тјекаји/тћЈгЈји 200 тд ћосјса 1

10 Лиуез1гап1 газ1уог га јпјексјји 250 тд/5 т1 јпјексЈоп!
брпс 2

11 сКагавт, газћ/ог га 
тјексци/тћшји, 100 тд газћ/ог га ЈпјексЈји/Јп̂ игЈји 100 тд ђосЈса 2
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IV. Стручна оцена понуда

1. АсЈос сЈ.о.о.

Редни број понуде: 1 и 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-44/19-21 и измена понуде 404-1-44/19-24 
Назив понуђача: Ас1ос <Ј.о.о.
Понуда број: 13236 од 02.09.2019. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партију 10.______________________ _________________

Број
партије

Назив
партије ЈКЛ

Заштићени
назив

понуђеног
добра

Произвођач Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна цена 
без ПДВ-а

Стопа ПДВ- 
а

Износ ПДВ- 
а

Укупна цена 
са ПДВ-ом

10 Лиуеб1гап1 0039715 Раз!ос!ех®
Аб1га2епеса 
11К ИтИес!, 
У.ВгКатја

газћ/ог га 
ЈпјексЏи

250 
тд/5 т !

тјексјот
§рпс 1.440 28.384,83 40.874.155,20 10% 4.087.415,52 44.961.570,72

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 40.874.155,20

ИЗНОС ПДВ-а 4.087.415,52

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 44.961.570,72

Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем је исказао трошкове припремања понуде у износу од 

200,00 динара са ПДВ-ом.
У складу са изменама конкурсне документације од 2.9.2019. године -  Прилог В -  образац 4.1 -  понуда за јавну набавку Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе 

пекова -  поновљени поступак, понуђач Ас!ос <±о.о. је доставио понуду на измењеном обрасцу у штампаној форми и на СО-у. Понуда је по својој вредности и структури 
/1дентична претходно достављеној, али је због измене документације од 2.9.2019. године само унета у нови образац 4.1.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре \ллллл/.арг.доу.Г5 утврдила да над понуђачем Ас1ос <±о.о. није покренут поступак 
зтечаја или ликвидације.

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 195/2013 од 20.9.2013. године. Провером на интернет страници 
^генције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача АсЈос сЈ.о.о. 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 партију 10.



2. 1по-рћагт сЈ.о.о.
Редни број понуде: 2.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-44/19-22 
Назив понуђача: ||по-рНагт сЈ.о.о.
Понуда број: 399/19 од 20.08.2019. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 3, 8 и 9

Број
партије

Назив
партије ЈКЛ

Заштићени
назив

понуђеног
добра

Произвођач Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна цена 

без ПДВ-а
Стопа ПДВ- 

а
Износ ПДВ- 

а
Укупна цена 
са ПДВ-ом

3 сКагаћЈп, 
500 тд 0034351

А1ехап
Еве\л/е/Су1агаћте

Еће\л/е 
РНагта Сез. 
М.В.Н НРС. 
КО/АссогсЈ 
НеаИћ Саге 
□тИесЈ, 11К

ргазак \ 
габ1уагаб га 

газ1уог га 
тјексјји/газћ/ог 

2а
јпјексјји/јггригјји

500 тд воаса 5.550 1.132,10 6.283.155,00 10% 628.315,50 6.911.470,50

8

ерјгиђјст, 
20 тд  ј 
100 тд

0033121
ЕР1К11В1С1М

Мес1ас
ОтћН газ{уог га 

ЈпјексЈји/тТигЈји

20 тд ћосЈса 565 2.777,00 1.569.005,00 10% 156.900,50 1.725.905,50

0033122
ЕР1РШВ1С1М

Мес1ас
(ЗтћН

100 тд ћосјса 1.010 12.402,80 12.526.828,00 10% 1.252 682,80 13.779.510,80

14.095.833,00 1.409 583.30 15.505.416.30

9 ерјгивјст 
200 тд 0033123 ЕР1РШВ1С1М Мес1ас

От&Н
га$1уог га 

јпјексјји/јп^игџи 200 тд босЈса 10 24.646,30 246.463,00 10% 24.646,30 271.109,30

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 20.625.451,00

ИЗНОС ПДВ-а 2.062.545,10

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 22.687.996,10

Рок испоруке износи 72 сата од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
Рок испоруке износи 72 сата од дана добијанза законом неопходне документације за промет нерегистрованих лекова.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао 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 12.9.2017. 

здине и БПН 116/2019 од 17.1.2019. 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 \ллллл/.арг.доу.гз утврдила да над понуђачем 1по-рћагт с1.о.о. није покренут поступак 

течаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије мллл/.пвз.гз утврдила да рачун понуђача 1по-рћагт с±о.о. није био у блокади у последња 3 

гри) месеца од дана објаве позива за подношење понуде.



Понуђач је као саставни део своје понуде доставио напомену да за партију 3 - СКагаћЈп, 500 тд: Понуда се састоји од 5.000 бочица регистрованог лека А1ехап 
Е1зе\л/е и нерегистрованог лека Су1ага1зЈпе, Ассогс!. Од носиоца Дозволе за лек А1ехап Е1зе\л/е -  бапсЈог Рћагтасеи1Јса1б сЈ.сЈ. су обавештени да ће лек бити доступан у 
ануару 2020. године, док је нерегистрован лек у количини од 2.220 бочица доступан одмах, односно 72 часа након завршетка законске процедуре за увоз 
^ерегистрованог лека.

За партије 8 и 9 -  ЕР1Р11В1С1М: Носилац Дозволе за понуђене лекове-Оиа1аПа <±о.о. је обавестио да понуђени лекови немају Сертификат анализе прве серије 
1 да ће 1по-рИагт сј.о.о. дате лекове испоручивати након издавања Сертификата анализе прве серије.

Имајући у виду да је у обрасцу понуде понуђач 1по-рћагт сЈ.о.о. навео рок испоруке од 72 сата од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника 
1>онда за СОВО који се односи на испоруку регистрованог лека са Листе лекова заштићеног назива А1ехап Еве\ме, а да је исти доставио у својој понуди и изјаву, у којој 
^аводи да ће предметни лек бити доступан тек од јануара 2020. године, понуда се одбија као неприхватљива, јер није у складу са одредбама конкурсне документације. 
Наиме, истом је дефинисано да рок испоруке регистрованих лекова не може бити дужи од 72 сата од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда 
!а СОВО. Како понуђач 1по-рИагт сЈ.о.о. понуђени лек А1ехап Е6е\л/е не може испоручивати у траженом року испоруке, а из разлога немогућности дистибуције истог до 
ануара 2020. године, комисија је понуду понуђача за партију 3 одбила као неприхватљиву.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача 1по-рћагт сЈ.о.о. прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
1абавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12,14/15 и 68/15), за партије 8 и 9.

Комисија је констатовала да достављена понуда понуђача 1по-рНагт сЈ.о.о. није 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 партију 3.
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3. Рагта1одЈб1 с!.о.о.

Редни број понуде: 3.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-44/19-23 
Назив понуђача: Р:агта1одЈз1 с!.о.о.
Понуда број: П006032 од 03.09.2019. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партију 5.

Број
партије

Назив
партије ЈКП

Заштићени
назив

понуђеног
добра

Произвођач Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна 

цена без 
ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Укупна цена 
са ПДВ-ом

5 ЛиогоигасЛ, 
500 тд 0034024 РШ0В011ВАСИ

- ТЕ\/А

РМагтасћегтпе 
ВЛЛ; Теуа 

Оуодузгегдуаг 
1.НТ

газ№ог 2а 
ЈпјексЈји/ЈпТигЈји/ 

копсеп1га! га 
газћ/ог га 

ЈпјексЈји/ЈпТигЈји

500 тд ћосЈса 11.000 282,30 3.105.300,00 10% 310.530,00 3.415.830,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 3.105.300,00

ИЗНОС ПДВ-а 310.530,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 3.415.830,00

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - "Грошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 68/2013 од 9.9.2013. године. Провером на интернет страници 

тенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Рагта1од18( сЈ.о.о. прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 

абавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12,14/15 и 68/15), за партију 5.
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4. Уеда сЈ.о.о.

Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-44/19-25 
Назив понуђача: \/еда с1.о.о.
Понуда број: СТ-958 од 03.09.2019. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално.

Број
партије Назив партије ЈКЛ

Заштићени
назив

понуђеног
добра

Произвођач Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна 

цена без 
ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом

5 ЛиогоигасП, 500 
тд 0034024 РШОРОЏРАСИ

-ТЕУА

Рћагтасћегтпе 
ВЛ/.; Теуа 

Р11агтасеи1Јса1б 
\Л/огкб Ргјуа4е 

□тКесЈ 
Сотрапу

газ1уог га 
тјексЈји/тЛтји/ 

копсеп*га1 га 
газ^уог га 

јпјексјји/јп^игјји

500 тд ћосЈса 11.000 293,53 3.228.830,00 10% 322.883,00 3.551.713,00

11
сКагаћт, 
газћ/ог га 

тјексЈји/тћЈгџи, 
100 тд

0034350 А1.ЕХАМ Еће\л/е
Еђеууе Рћагта 

Сез. М.В.Н 
МРС. КС

газ^уог га 
тјексЈји/тћЈгЈји 100 тд ћос!са 3.800 227,30 863.740,00 10% 86.374,00 950.114,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 4.092.570,00

ИЗНОС ПДВ-а 409.257,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 4.501.827,00

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.
Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђачје доставио решење Агенције за привредне регистреоупису у Регистар понуђача БПН 698/2013 од 18.10.2013. године. Провером на интернетстраници 

^генције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре уууууу.арг.дру.гз утврдила да над понуђачем \/еда <±о.о. није покренут поступак 

течаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уууууу.пвз.гз утврдила да рачун понуђача \/еда <±о.о. није био у блокади у последња 3 (три) 

лесеца од дана објаве позива за подношење понуде.
Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Уеда сЈ.о.о. 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 5 и 11.
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5. Џ т-сћет <Л.о.о.

Редни број понуде: 6.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-44/19-26 
Назив понуђача: 1Јт-сИет сЈ.о.о.
Понуда број: 19-2207од 02.09.2019. године. 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 2, 3 и 4.

Број
партије

Назив
партије ЈКЛ

Заштићени
назив

понуђеног
добра

Произвођач Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна 

цена без 
ПДВ-а

Стопа ПДВ- 
а

Износ
ПДВ-а

Укупна цена 
са ПДВ-ом

2 сИагавт, 100 
тд -

СИа1охап
20тд/т1

(100тд/5т1);
СКагаћта

НЈкта
100тд/5т1

Нозрјга 1ЈК 
ИтЛесЈ; 
Нозрјга 

Еп1егрп!;еб 
ВЛ/. 

Тћутоогдап 
Рћагтагје 

СтћН;

ргавак ј габ1уагас 
га габћ/ог га 

ЈпјексЈји/габ1уог 
га

ЈпјексЈји/ЈгтГигЈји

100 тд восјса 1.400 785,00 1.099.000,00 10% 109.900,00 1.208.900,00

3 сКагабт, 500 
тд -

СКа1охап
100тд/т1

(500тд/5т1);
СКагаћта

НЈкта
500тд/5т1

Нобрјга 1ЈК 
ИтИесЈ; 
Нобрјга 

Еп1егргЈзеб 
В.У. 

ТМутоогдап 
Рћагтагје 

СткзН;

ргазак 1 габћ/агас 
га габ1уог га 

1ПјекС1ји/габ1уог 
га

Јпјексџи/ЈгтРигЈји

500 тд ћосјса 5.550 1.079,00 5.988.450,00 10% 598.845,00 6.587.295,00

4 сИагабт, 
1000 тд -

СКа1охап
100тд/т1

(1000тд/10т1);
СКагавта 

НЈкта 1 д/10т!

Нобрјга 1ЈК 
ИтИесЈ; 
Нобрјга 

Еп1;егрп!5еб 
В.У. 

Тћутоогдап 
РћагтагЈе 

СтђН;

ргабак ј габћ/агас 
га габ1уог га 

тјекаји/габћ/ог 
га

ј пј ексјј и/ЈггРигЏ и

1000
тд ђосјса 3.750 1.842,00 6.907.500,00 10% 690.750,00 7.598.250,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 13.994.950,00'

ИЗНОС ПДВ-а 1.399.495,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 15.394.445,00

Рок испоруке износи 72 сата од дана добијања законом неопходне документације за промет нерегистрованих лекова.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - 'Грошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 542/2013 од 11.10.2013. године и 523/2018 од 5.1.2018. године. 

1ровером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
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Комисијаје провером на интернет страници Агенције за привредне регистре уумллларг.доу.ге утррцјда да нцд педуђзнрм с1.о.о. ниј| порренут прртурк
:течаја или ликвидације.

За партију 2 сКагабЈп, 100 тд, понуђач је понудио лекове СКа1охап 20тд/т1 (100тд/5т1); СЈ{ага1зта НЈкта 100тд/5т1, јединичне цене 785,00 динара, а која је 
1реко процењене јединичне цене за партију 2, која износи 359,20 динара без ПДВ-а. Комисија констатује да је понуда понуђача Џт-сћет с1.о.о. благовремена и 
здговарајућа, али неприхватљива у погледу понуђене цене за партију 2, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), будући да иста прелази процењену вредност јавне набавке.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача (Јш-сНет, сЈ.о.о. 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 3 и 4.
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6. РНоетх Рћагта сЈ.о.о.
Редни број понуде: 7.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-44/19-27 
Назив понуђача: Рћоетх Рћагта сЈ.о.о.
Понуда број: 180/19 од 03.09.2019. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 1, 2, 4, 5, 10 и 11.

Број
артије Назив партије ЈКЛ

Заштићени
назив

понуђеног
добра

Произвођач Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна цена 

без ПДВ-а
Стопа
ПДВ-а

Износ ПДВ- 
а

Укупна цена 
са ПДВ-ом

1
1ето2о1отЈсЈ 5 
тд, 20 тд, 100 

тд  ј 250 тд

1031430/
1031431/
1031432/
1031433

ТЕМООА1. 0 ЗМеппд-Р1оид11 
1аћо N.7 карзи1а, ћ/гсЈа

5 тд, 
20 тд, 
100 тд  
ј 250 
тд

т д 1.267.675 24,10 30 550.967,50 10% 3.055.096,75 33.606.064,25

2 сЛагабт, 100 
тд 0034350 А1.ЕХАМ Еђеууе

Еке\л/е Рћагта 
Сез. М.В.Н N^<3. 

КО

ргазак 1 
га51уагас ;га 
газћ/ог 2а 

јпјексуи/газ^ог 
2а

ј пј ексјј и/Јп̂ игЦ и

100 тд ђосЈса 1.400 224,20 313.880,00 10% 31.388,00 345.268,00

4 сКагаћт, 1000 
тд 0034352 А1.ЕХАМ Еће\л/е

Еђеууе Рћагта 
Сез. М.В.Н N^0. 

КО

ргазак1 
габћ/агас га 
газ1уог га 

ЈпјексЈји/габ1уог 
га

ј пј ексЏ и/ЈгтРигц и

1000
тд ћосЈса 3.750 1.875,42 7.032.825,00 10% 703.282,50 7.736.107,50

5 !1иогоигасИ, 500 
тд 0034024 РШ0Р011РАСИ

-ТЕУА

РћагтасИетЈе 
В.У.; Теуа 

СУ0СЗУ52ЕР0УАР 
2РГГ

газћ/ог 2а 
ЈпјексЈји/тћЈгЈји/ 

копсеп!га1; га 
Га3ћ/0Г 28 

ј п ј е ксј ј и/ј п̂ и 21 ј и

500 тд ћосЈса 11.000 282,93 3.112.230,00 10% 311.223,00 3.423.453,00

10 Ниуеб г̂ап* 0039715 РА5100ЕХ 0 Аз^гагепеса 1ЈК 
Пт№ес1

газћ/ог га 
јпјексуи

250
тд/5

т1
јпјексјопј

§рпс 1.440 28.499,68 41 039.539,20 10% 4.103.953,92 45.143.493,12

11
сКагавт, 
газћ/ог га 

ј пјексџ и/ј п^игјј и, 
100 тд

0034350 А1_ЕХАМ Еђеууе
Еће\л/е Рћагта 

Сез, М.В.Н N^0. 
КС

газћ/ог га 
тјексјји/тћ.12јји 100 тд ћосЈса 3.800 224,20 851.960,00 10% 85.196,00 937.156,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 82.901.401,70

ИЗНОС ПДВ-а 8.290.140,17

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 91.191.541,87

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.



Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио решење Агенцијеза привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 1451/2013 од 25.11.2013. године и 523/2018 од 5.1.2018. године. 

1ровером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре \лллллларг.доу.г5 утврдила да над понуђачем Рћоегпх РНагта <±о.о. није покренут 

поступак стечаја или ликвидације.
Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије уууууу.пвз.гз утврдила да рачун понуђача РИоепЈх РИагта с1.о.о. није био у блокади у последња 

3 (три) месеца од дана објаве позива за подношење понуде.
Дана 6.9.2019. године понуђач Рћоетх Рћагта (±о.о. је доставио допис број 0069/1 од 6.9.2019. године, код наручиоца заведен под бројем 404-1-44/19-30 од 

3.9.2019. године, којим повлачи своју понуду за партије 2 - сИагабт, 100 тд  и партије 4 - сКагавт, 1000 тд, из разлога што је обавештен од стране носиоца дозволе за 
предметне лекове бапс1о2 РћагтасеиИса1б сШ. да исти нису одмах доступни за снабдевање тржишта.

На основу наведеног, комисија сматра да понуђач Рћоетх Рћагта с!.о.о. није ни доставио понуду за партије 2 и 4.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Рћоешх РНагта, сЈ.о.о. прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
^абавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12,14/15 и 68/15), за партије 1, 5,10 и 11.
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7. МесШшшоп с11.о.о.

Редни број понуде: 8.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-44/19-25 
Назив понуђача: МесШшшоп сЈ.о.о.
Понуда број: 412 од 30.08.2019. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.

Број
партије

Назив
партије ЈКЛ

Заштићени
назив

понуђеног
добра

Произвођач Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна 

цена без 
ПДВ-а

Стопа ПДВ- 
а

Износ
ПДВ-а

Укупна цена 
са ПДВ-ом

4 сКагавт, 1000 
тд N004226 Когађјп

1000тд/20т1
Косак Рагта 
Нас УЕ КЈтуа 
бапауј А.5.

ргазак ј газћ/агас 
га газЈуог га 

јпјексуи/газћ/ог 
га

јпјексјј и/ј гтГигџ и

1000
тд ћосјса 3.750 1.350,31 5.063.662,50 10% 506.366,25 5.570.028,75

5 ПиогоигасП, 
500 тд N003137

Р1иогоигасП-
Косак

500тд/10т1

Косак Рагта 
Нас \/Е КЈтуа 
бапауј А.б.

газћ/ог га 
ЈпјексЈји/ЈгтГигЈји/ 

копсеп{га1 га 
газћ/ог га 

ЈпјексЈјиЛп^игЈји

500 тд ђосјса 11.000 318,75 3.506.250,00 10% 350.625,00 3.856.875,00

6 сЈаипогићЈст N004234 Раипозт
20тд

Косак Рагта 
Пас\/Е КЈтуа 
бапауј А.б.

ргазак ј газ^агас 
га газћ/ог га 

јпјексјји
20 тд ђосЈса 1.500 1.119,00 1.678.500,00 10% 167.850,00 1.846.350,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 10.248.412,50

ИЗНОС ПДВ-а 1.024.841,25

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 11.273.253,75

Рок испоруке износи 72 сата од дана добијања законом неопходне документације за промет нерегистрованих лекова.
Рок важења понуде је 120 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем није исказао трошкове припремања понуде.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 5232/2014 од 17.11.2014. године. Провером на интернет 

траници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Комисијаје провером на интернетстраници Агенцијеза привредне регистре \лд/\лл/.арг.доу.г5 утврдила да над понуђачем МесНкитоп <±о.о. није покренут поступак 

течаја или ликвидације.
За партију 5 - ЛиогоигасН, 500 тд, понуђач МесНкитоп <±о.о. је поднео понуду за нерегистровани лек ПиогоигасН-Косак 500тд/10т1. Имајући у виду одредбе 

знкурсне документације, у којој је наведено да ће комисија разматрати понуде лекова са Листе Д Листе лекова у случају да не буду достављене прихватљиве понуде 
екова са Листе Б Листе лекова. Како су за партију 5 пристигле 3 прихватљиве понуде регистрованог лека, понуда понуђача МесЛкитоп сЈ.о.о. није узета у разматрање.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача МесНкишоп, сј.о.о, прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
абавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12, 14/15 и 68/15), за партије 4 и 6.
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијена је следећа понуда:

Број под  
ко јим  је  
понуда  

заведена

Назив понуђача

Партија за 
коју се 
одбија  
понуда

Разлози за одбијање понуде
Процењена 

вредност без 
ПДВ-а

Понуђена цена 
(укупна цена без 

ПДВ-а)

2 1по-рћагт сЈ.о.о. 3

Понуда је одбијена као 
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 је 
понуђач 1по-рћагт сЈ.о.о. у обрасцу 
понуде навео рок испоруке од 72 сата 
од дана пријема писменог захтева 
купца/крајњег корисника Фонда за 
СОВО који се односи на испоруку 
регистрованог лека са Листе лекова 
заштићеног назива А1ехап Еће\л/е, док 
је исти доставио у својој понуди и 
изјаву, у којој наводи да ће предметни 
лек бити доступан тек од јануара 
2020. године, што није у скпаду са 
одредбама конкурсне документације, 
којом је дефинисано да рок испоруке 
регистрованих лекова не може бити 
дужи од 72 сата од дана пријема 
писменог захтева купца/крајњег 
корисника Фонда за СОВО.

7.002.435,00 6.911.470,50

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Ранг листа понуђача по партијама: ________________

Партија Предмет набавке РБ Назив добављача Јединична
цена Укупна вредност

1 1ето2о1отЈс1 5 тд , 20 тд , 100 
т д  ј 250 т д 1 РИоепЈх РНагта сЈ.о.о. 24,10 30.550.967,50

3 сКагабт, 500 тд 1 11пЈ-сНет с1.о.о. 1.079,00 5.988.450,00

4 сНагаћт, 1000 т д
1 МесШатЈоп сЈ.о.о. 1.350,31 5.063.662,50

2 (ЈпЈ-сИет сЈ.о.о. 1.842,00 6.907.500,00

5 ПиогоигасН, 500 т д

1 Рагта1одЈ5{ сЈ.о.о. 282,30 3.105.300,00

2 РћоепЈх Рћагта <±о.о. 282,93 3.112.230,00

3 Уеда сЈ.о.о. 293,53 3.228.830,00

6 (ЈаипогибЈст 1 МесНкипкт <±о.о. 1.119,00 1.678.500,00

8 ерјгиђјст, 20 т д  И 00  т д 1 1по-рћагт сЈ.о.о.
2.777,00 1.569.005,00

12.402,80 12.526.828,00

9 ерјгибјст 200 т д 1 1по-рМагт сЈ.о.о. 24.646,30 246.463,00

10 Т1и̂ еб1гап1:
1 АсЈос сЈ.о.о. 28.384,83 40.874.155,20

2 РИоепЈх РМагта сЈ.о.о. 28.499,68 41.039.539,20

11 сКагаћт, газћ/ог га  
тјексуи/тИшји, 100 т д

1 РћоепЈх Рћагта сЈ.о.о. 224,20 851.960,00

2 \/еда сЈ.о.о. 227,30 863.740,00
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Чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама предвиђено је да Наручилац може уговор 
доделити понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне 
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим 
понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

У предметном поступку јавне набавке Наручилац је, за партију 2, прибавио 2 благовремене 
и одговарајуће понуде, при чему је понуђач РћоепЈх РПагта сЈ.о.о., који је понудио регистровани 
лек са Листе лекова заштићеног назива А1ехап Е1зе\л/е, одустао од своје понуде за исти, дописом 
број 0069/1 од 6.9.2019. од 6.9.2019. године, док понуда понуђача џт-спет а.о.о. прелази 
процењену вредност за предметну партију.

Имајући у виду да је лек сКагабЈп дефицитаран и да не постоји на тржишту Републике 
Србије неколико месеци, као и да за исти у последњем поступку јавне набавке Цитостатика са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, РБ 404-1-110/19-15, за који је отварање понуда 
одржано 13.6.2019. године, није примљена ниједна понуда, Комисија је предложила да се, у 
складу са чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама, оквирни споразум додели понуђачу 
Кпј-сћет сј.о.о. за партију 2 -  сЛагавт 100тд.

Како за партију 7 није пристигла ниједна понуда, Комисија није била у могућности да 
изврши рангирање за исту.

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 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, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

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 РС“ бр. 124/12,14/15 
и 68/15).

VII. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова -  поновљени 
поступак, бр. ЈН 404-1-110/19-47 се обуставља за партију 7, будући да нису испуњени услови 
за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума из разлога што није достављена 
ниједна понуда.

VIII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 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.

IX. Предлог комисије
I Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 

предпожила је да се одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 
Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова -  поновљени поступак, бр. ЈН. 404-1-110/19- 
47, за доле наведене партије, додели следећим понуђачима по партијама:

Партија Предмет набавке Назив добављача Јединична
цена

\/|А/пиа впопипгт - .

1 1ето2о1отЈс1 5 тд , 20 тд , 100 
т д  ј 250 т д РНоепЈх РНагта <±о.о. 24,10 30.550.967,50

2 скагабт, 100 гпд (Јпј-спет а.о.о. 785,00 1.099.000,00

3 сКагавт, 500 тд Џт-сНет сЈ.о.о. 1.079,00 5.988.450,00

4 сИагавт, 1000 т д МесПкишоп сЈ.о.о. 1.350,31 5.063.662,50
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5 ПиогоигасП, 500 т д Рагта1одЈ51: сј.о.о. 282,30 3.105.300,00

6 сјаипогивјст МесПкитоп с1.о.о. 1.119,00 1.678.500,00

8 ерјгибјст, 20 т д  ј 100 тд 1по-р11агт сЈ.о.о.
2.777,00 1.569.005,00

12.402,80 12.526.828,00

9 ерјгиђјсјп 200 т д 1по-рћагт (Ј.о.о. 24.646,30 246.463,00

10 Лиуез1гап1 АсЈос с1.о.о. 28.384,83 40.874.155,20

11 сНагаћт, газћ/ог га  
тјексЈји/тћЈгЈји, 100 тд РИоепЈх Рћагта с1.о.о. 224,20 851.960,00

Горе наведени понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

II Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предложила је да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке Цитостатика са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова -  поновљени поступак, бр. ЈН. 404-1-110/19-47, за партију
7, јер нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, из 
разлога што није прибављена ниједна понуда:

Број
партије Назив партије Фармацеутски

облик
Јачина

лека
Јединица

мере

Процењена
јединична

цена

Укупна
количина

Укупна
процењена
вредност

7 ерјгибјст, 10 
т д  ј 50 тд

тјекаја/НоИНга* 
га габћ/ог га 

тИшји

10 т д ђоаса 297,20 1.165 346.238,00

50 т д восјса 1.485,90 2.030 3.016.377,00

УКУПНО 3.362.615,00

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

X. 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).

59019.93/48
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