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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), в.д. директора Републичког фонда за здравствено 
осигурање доноси

ИСПРАВКУ ОДЛУКЕ 
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

У ЈАВНОЈНАБАВЦИ

ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ХЕМОФИЛИЈЕ (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК) 

БР .ЈН  404-1-110/18-61

У Одлуци в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање о закључењу оквирног 
споразума, број 404-1-60/18-17 од 08.02.2019. године, врши се исправка у садржају исте, на страни 2 \л у 
делу IV - стручна оцена понуда, у тачки 3. истог, која се односи на понуду понуђача Amicus SRB d.o.o. и t o  

табеларни приказ понуде.

О б р а з л о ж е њ е

В.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање је дана 08.02.2019. године донео 
Одлуку, број 404-1-60/18-17, о закључењу оквирног споразума у јавној набавци Лекови за лечење 
хемофилије (поновљени поступак), број 404-1-110/18-61, која је истог дана објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца.

Након објаве наведене Одлуке, уочено је да је, у садржају исте, на страни 2, техничком грешком, 
изостављена понуда понуђача Amicus SRB d.o.o., тако да се иста овом исправком додаје у садржај 
предметне одлуке.

Такође, у делу IV - стручна оцена понуда, у тачки 3. истог, која се односи на понуду понуђача Amicus 
SRB d.o.o., који је поднео понуду за партију 2 -  Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz 
humane plazme) 500 i.j. и 1000 i.j., a што je и констатовано y наведеној тачки, техничком грешком унет је 
погрешан табеларни приказ понуде, из ког разлога се врши исправка истог, тако да сада гласи:
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prašak i rastvarać 
za rastvor za  

injekciju/infuziju

500 i.j. и 
1000 i.j. >j 3 .000.000 40,90 122.700.000,00 12.270.000,00 134.970.000.00

УКУП Н А  В РЕДН О С Т ПО НУДЕ БЕЗ ПДВ-А 122.700.000,00

ИЗНОС ПД В-А 12.270.000,00

У КУП Н А  В Р Е Д Н О С Т П О НУДЕ СА ПДВ-О М 134.970.000,00



У делу IV - стручна оцена понуда, у тачки 3. истог, која се односи на понуду понуђача Amicus SRB 
d.o.o., мења се и став 7, тако да уместо:

„Комисија је констатовала да је понуда понуђача Amicus SRB 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 партију 3.“

исти сада гласи:

„Комисија констатује да је понуда понуђача Amicus SRB 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 
партију 2.

Све исправке су усклађене са понудом наведеног Добављача и понуђеном јединичном ценом за 
предметну партију, при чему предлог комисије о рангирању понуђача остаје непромењен.

Сходно напред наведеном, в. д. директор Републичког фонда доноси исправку одлуке као у 
диспозитиву.
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