
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-30/19- . ^

.10.2019. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу 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), примедбе понуђача Vega 
d:o.o. из Ваљева бр. 404-1-30/19-66 од 17.10.2019. године и дописа понуђача Farmalogist d.o.o. 
из: Београда бр. 404-1-30/19-67 од 18.10.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У  

УЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

БРОЈ ЈН 404-1-110/19-28 

за партије 47 - fitomenadion (vitamin К1) 2 mg, 48 - fitomenadion (vitamin K1) 10 mg ,

197 - metilprednizolon 40 mg и 324 - lidokain 2%

I У Одлуци в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање о закључењу оквирног 
споразума и обустави поступка број 404-1-30/19-65 од 16.10.2019, године, за партије 47, 48 и 197, 
врши се исправка, и то:

• у делу II Диспозитива одлуке и делу IX. тачка II Предлога комисије за партију 47 - 
fitomenadion (vitamin К1) 2 mg, мењају се подаци који је односе на лек и то назив 
партије, фармацеутски облик, јачина/ концентрација лека, укупна количина, 
процењена јединична цена и процењена вредност по партијама без ПДВ-а,

• у делу II Диспозитива одлуке и делу IX. тачка II Предлога комисије за партију 48 - 
fitomenadion (vitamin К1) 10 mg мењају се подаци који је односе на лек и то назив 
партије, јачина/ концентрација лека, укупна количина, процењена јединична цена и 
процењена вредност no лартијама без ПДВ-а и

• назива изабраног понуђача за партију 197 - metilprednizolon 40 mg у делу I 
Диспозитива одлуке, у делу VI. Критеријума за доделу уговора и рангирање и у делу 
IX. тачка I Предлога комисије.

II Ставља се ван снаге Одлука 404-1-30/19-65 од 16.10.2019. године, о закључењу оквирног 
споразума за партију 324 - lidokain 2%, у поступку јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д 
Листе лекова за 2019. годину, број јн 404-1-110/19-28.

У осталом делу, Одлука бр. 404-1-30/19-65 од 16.10.2019. године остаје на снази онако 
како гласи.

О б р а з л о ж е њ е

В.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање је дана 16.10.2019. године 
донео Одлуку број 404-1-30/19-65 о закључењу оквирног споразума и обустави поступка јавне 
набавке Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број јн 404-1-110/19-28, која 
је истог дана објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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Након објаве rope наведене Одлуке, понуђач Vega d.o.o., доставио је примедбу заведену 
под бр. 404-1-30/19-66, која се односи на доделу оквирног споразума понуђачу „Licentis d.o.o." за 
партију 197- metilprednizolon 40 mg и понуђачу Phoenix Pharma d.o.o. за партију 324- lidokain 2%.

Разматрајући примедбе понуђача Vega d.o.o. уочено је да је за партију 197 - 
metilprednizolon 40 mg начињена техничке грешка у називу изабраног понуђача, тако да је, уместо 
понуђача „Vega d.o.o.1' унет назив понуђача „Licentis d.o.o.", при чему се унета понуђена јединична 
цена, понуђена укупна цена без ПДВ-а и укупна понуђена цена по партији без ПДВ-а односе на 
понуђача „Vega d.o.o.". Из наведеног разлога врши се исправка наведене одлуке и то у делу:

- Диспозитива одлуке, на страни 13, на начин да се мења назив понуђача тако да уместо „Licentis 
d.o.o.", сада гласи „Vega d.o.o.",
- VI. Критеријума за доделу уговора и рангирање, на страни 200, на начин да се мења назив 
понуђача под редним бројем 1, тако да уместо „Licentis d.o.o.11, сада гласи „Vega d.o.o.".
- IX Предлог комисије, у тачки I, на страни 229, на начин да се мења назив понуђача, тако да 
уместо „Licentis d.o.o.", сада гласи „Vega d.o.o.".

Све исправке за партију 197 су усклађене са понудама наведених понуђача.
Имајући у виду примедбе понуђача Vega d.o.o. које се односе на доделу оквирног 

споразума изабраног понуђача Phoenix Pharma d.o.o за партију 324 - lidokain 2%, Одлука бр. 404- 
1-30/19-65 од 16.10.2019. године ставља се ван снаге, како би Комисија за јавну набавку 
извршила поновну стручну оцену понуда за наведену партију.

Такође, понуђач Farmalogist d.o.o.упутио је допис заведен под бр. 404-1-30/19-67 у ком 
наводи да је у одлуци бр. 404-1-30/19-65 од 16.10.2019. године за партију 47- fitomenadion 
(vitamin К1) 2 mg начињена техничка грешка у називу партије на страни 21, као и у подацима на 
страни 238. Увидом у одлуку, уочено је да су је за партију 47, као и за партију 48 начињена 
техничка грешка приликом уноса података, сходно чему се врши исправка одлуке и то у делу:

- Диспозитива одлуке, тачке II, на страни 21:

За партију 47 - fitomenadion (vitamin К1) 2 mg , мењају се подаци наведени у колонама:

• „ Назив партије" тако да уместо „traneksaminska kiselina 500 mg", сада гласи „fitomenadion 
(vitamin К1) 2 mg",

• „Фармацеутски облик" тако да уместо „rastvor za injekciju/infuziju", сада гласи „rastvor za 
injekcijiT,

• „Јачина/ концентрација лека" тако да уместо „500 mg/5 ml", сада гласи „2 mg/0,2 ml" и
• „Укупна количина" тако да уместо „76,000", сада гласи „57.025“.

За партију 48 - fitomenadion (vitamin К1) 10 mg , мењају се подаци наведени у колонама:

• „ Назив партије" тако да уместо „fitomenadion (vitamin К1) 2 mg“, сада гласи „fitomenadion 
(vitamin К1) 10 mg",

• „Јачина/ концентрација лека" тако да уместо „2 mg/0,2 тГ , сада гласи „10 mg/1 т Г  и
• „Укупна количина" тако да уместо „60.025", сада гласи „48.520".

- IX Предлога комисије, тачке II, на страни 238:

За партију 47 - fitomenadion (vitamin К1) 2 mg , мењају се подаци наведени у колонама:

• „ Назив партије" тако да уместо „traneksaminska kiselina 500 mg", сада гласи „fitomenadion 
(vitamin К1) 2 mg",

• „Фармацеутски облик“ тако да уместо „rastvor za injekciju/infuziju", сада гласи „rastvor za 
injekciju",

• „Јачина/ концентрација лека“ тако да уместо „500 mg/5 ml", сада гласи „2 mg/0,2 ml",
• „Процењена јединична цена“ тако да уместо „53,02“, сада гласи „56,18",
• „Укупна количина" тако да уместо „76.000", сада гласи „57.025“ и
• „Процењена вредност no партијама без ПДВ-а" тако да уместо „4.029.520,00“, сада гласи 

„3.203.664,50".
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За партију 48 - fitomenadion (vitamin К1) 10 mg , мењају се подаци наведени у колонама:

• „ Назив партије" тако да уместо „fitomenadion (vitamin К1) 2 mg", сада гласи „fitomenadion 
(vitamin К1) 10 mg",

• „Јачина/ концентрација лека“ тако да уместо „2 mg/0,2 ml", сада гласи „10 mg/1 ml",
• Процењена јединична цена“ тако да уместо „56,66", сада гласи „46,40“,
• „Укупна количина" тако да уместо „60.025“, сада гласи „48.520" и
• „Процењена вредност по партијама без ПДВ-а“ тако да уместо „3.684.316,50", сада гласи

„2.251.328,00".

Сходно наведеним исправкама мења се вредност у колони „УКУПНО11, тако да уместо 
„46.502.223,00“, сада гласи „44.243.379,00“.

Сходно напред наведеном, в.д. директора Републичког фонда доноси одлуку као у 
диспозитиву.

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).

59019.89/110

В.Д. ДИРЕКТОРА
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