
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-60/18- 
0^.02.2019. 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. 404-1-60/18-16 од 
06.02.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ХЕМОФИЛИЈЕ (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК) 
Бр.ЈН 404-1-110/18-61

1



САДРЖАЈ

Диспозитив одлуке........................................................................................... 3

О б р а з л о ж е њ е .........................................................................................3

I. Подаци о наручиоцу..................................................................................3

II. Подаци о јавној набавци........................................................................... 3

III. Основни подаци о понуђачима...................................................................4

IV. Стручна оцена понуда...............................................................................5

1. Beohem-3 d.o.o..........................................................................................5

2. PharmaSwiss d.o.o......................................................................................6

4. Unifarm medicom d.o.o................................................................................8

5. Заједничка понуда Magna medica d.o.o. и Farmix d.o.o.................................9

6. Заједничка понуда Farmix d.o.o. и Unifarm medicom d.o.o.............................. 10

V. Одбијене понуде.................................................................................... 11

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање...............................................и

VII. Трошкови припремања понуде................................................................12

VIII. Предлог комисије...................................................................................12

IX. УПУГСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ............................................................12

2



Диспозитив одлуке

Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лекова за лечење хемофилије (поновљени 
поступак), број ЈН 404-1-110/18-61, са следећим понуђачима за доле наведене партије:

Бр.
партије Назив партије Назив понуђача Седиште понуђача

1.
Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni 

faktor VIII, poreklom iz humane plazme) 
250 i.j.

Заједничка понуда Farmix 
d.o.o. и Unifarm medicom 

d.o.o.

Коче Капетана 36, Београд; 
Цара Душана 264, Београд

2.
Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni 

faktor VIII, poreklom iz humane plazme) 
500 i.j. и 1000 i.j.

Заједничка понуда Farmix 
d.o.o. и Unifarm medicom 

d.o.o.

Коче Капетана 36, Београд; 
Цара Душана 264, Београд

3. Заједничка понуда Magna medica 
d.o.o. и Farmix d.o.o.

Заједничка понуда Magna 
medica d.o.o. и Farmix 

d.o.o.

Милутина Миланковића 7в, 
Београд;

Коче Капетана 36, Београд

О б р а з л о ж е њ е

За јавну набавку Лекова за лечење хемофилије (поновљени поступак), број 404-1-110/18-61, 
спроводи се отворени поступак на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
PC" број 124/12, 14/15 и 68/15), a no Позиву за подношење понуде бр. 404-1-60/18-7 од 15.01.2019. 
године, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 15.01.2019. 
године.

Јавна набавка се спроводи за период од 12 (дванаест) месеци.

Дана 30.1.2019. године одржан је поступак отварања понуда у предметној јавној набавци.

Предметна јавна набавка спроводи се из разлога што у јавној набавци Лекови за лечење 
хемофилије за 2018. годину, 6р. 404-1-110/18-37, није пристигла ниједна понуда за партије 1 - 
Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane plazme) 250 i.j., 2 - Koagulacioni faktor VIII 
(antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane plazme) 500 i.j. u 1000 i.j. и 5 - Koagulacioni faktor IX, poreklom iz 
humane plazme, a које cy предмет овог поновљеног поступкајавне набавке бр. 404-1-110/18-61.

Дана 06.02.2019. године комисија је извршила стручну оцену понуда, о чему је сачињен Извештај 
о стручној оцени понуда заведен под бројем 404-1-60/18-16.

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

3. Интернет странииа наручмоиа: 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 ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати 
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:
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Број
партије Назив партије Фармацеутски

облик
Јачина

лека
Јед.
мере

Процењена
јединична

цена
Количина

Процењена 
вредност по 
партији без 

ПДВ-а

1

Koagulacioni faktor Vfll 
(antihemofilni faktor VIII, 

poreklom iz humane 
plazme) 250 i.j.

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 

injekciju/infuziju

250 i.j. i.j. 52,47 375.000 19.676.250,00

2

Koagulacioni faktor VIII 
(antihemofilni faktor VIII, 

poreklom iz humane 
plazme) 500 i.j. и 1000 

i.j.

prašak i 
rasfvarač za 
rastvor za 

injekciju/infuziju

500 i.j. и 
1000 i.j. i.j. 52,47 3.000.000 393.525.000,00

3
Koagulacioni faktor IX, 
poreklom iz humane 

plazme

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 

injekciju/infuziju

500 i.j. и/или 
600 i.j. и/или 

500 i.j. и 
1000 i.j.

i.j. 46,58 1.000.000 46.580.000,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 459.781.250,00

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

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/18-61

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

111. О сновни  подаци  о по нуђ а чи м а

Благовремено, тј. до дана 30.01.2019. године, до 10:00 часова, Наручиоцу су пристигле 
понуде следећих понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат

1. Beohem-3 d.o.o. Трстењакова 9, Београд 30.01.2019. године 08:37

2. PharmaSwiss d.o.o. Батајнички друм 5а, Београд 30.01.2019. године 08:53

3. Amicus SRB d.o.o. Милорада Јвановића 9, Београд 30.01.2019. године 09:12

4. Unifarm medicom d.o.o. Цара Душана 264, Београд 30.01.2019. године 09:25

5. Заједничка понуда Magna 
medica d.o.o. и Farmix d.o.o.

Милутина Миланковића 7в, Београд; 
Коче Капетана 36, Београд

30.01.2019. године 09:31

6. Заједничка понуда Farmix 
d.o.o. и Unifarm medicom d.o.o.

Коче Капетана 36, Београд; 
Цара Душана 264, Београд 30.01.2019. године 09:35

Укупан број поднетих понуда: 6 (шест) 
Број понуда по партијама:

Број
партије Назив партије Број

понуда

1. Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane pi azme) 250
i.j. 3

2. Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane plazme) 500
i.j. и 1000 i.j. 4

3. Koagulacioni faktor IX, poreklom iz humane plazme 3
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IV. Стручна оцена понуда

1. Beohem-3 d.o.o.
Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/18-9 
Назив понуђача: Beohem-3 d.o.o.
Понуда број 62 од 28.01.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА 
СА ПДВ-ом

1

Koagulacioni 
faktor VIII 

(antihemofilni 
faktor VIII, 
poreklom iz 

humane plazme) 
250 i.j.

0066630 Haemoctin
SDH

Biotest Pharma 
GMBH

prašak i rastvarac 
za rastvor za 

injekciju/infuziju
250 I.j. ij 50.000 40,50 2.025.000,00 202.500,00 2.227.500.00

2

Koagulacioni 
faktor VIII 

(antihemofilni 
faktor VIII, 
poreklom iz 

humane plazme) 
500 i.j. и 1000 

I.j.

0066631
0066632

Haemoctin S 
DH

Biotest Pharma 
GMBH

prašak i rastvarac 
za rastvor za 

injekciju/infuziju

500 i.j. и 1000 
i.j. ij 3.000.000 40,50 121.500.000,00 12.150.000,00 133.650.000,00

3

Koagulacioni 
faktor IX, 

poreklom iz 
humane piazme

0066501 Haemonine
500

Biotest Pharma 
GMBH

prašak i rastvarac 
za rastvor za 

injekciju/infuziju

500 i.j. и/или 
600 i.j. и/или 
500 i.j. и 1000 

i.j.
ij 1.000.000 43,90 43.900.000,00 4.390.000,00 48.290.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 167.425.000,00

ИЗНОС ПДВ-а 16.742.500,00

УКУПНА ВРНДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 184.167.500,00

Рок испоруке износи 72 оата од пријема писменог захтева купца.
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 бр. БПИ 336/2013 од 27.9.2013. године и БПН 202/2015 од 23.01.2015. 
године.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација акгивна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема 
евидентираних дана блокаде за тражеии период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.Qov.rs/ утврдила да именовани понуђач 
није у поступку стечаја или ликвидације.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Beohem-3 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 68/1S), за партије 1, 2 и 3.
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2. PharmaSwiss d.o.o.

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/18-10 
Назив понуђача: PharmaSwiss d.o.o.
Понуда број 167 од 28.01.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА 
СА ПДВ-ом

1

Koaguiacioni 
faktor VIII 

(antihemofilni 
faktor VIII, 
poreklom iz 

humane plazme) 
250 i.j.

0066610 Beriate® 250 
i.j./2,5ml

CSL Behring 
GmbH

prašak i rastvarac 
za rastvor za 

injekciju/infuziju
250 i.j. ij 50.000 42,50 2.125.000,00 212.500,00 2.337.500,00

2

Koagulacioni 
faktor Vill 

(antihemofilni 
faktor VII I, 
poreklom iz 

humane plazme) 
500 i.j. и 1000 

i.j.

0066611
0066612

Beriate® 500 
i.j./5ml 

Beriate® 1000 
i.j./10ml

CSL Behring 
GmbH

prašak i rastvarac 
za rastvor za 

injekciju/infuziju

500 i.j. и 
1000 i.j. ij 3.000.000 42,50 127.500.000,00 12.750.000,00 140.250.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 129.625.000,00

ИЗНОС ПДВ-а 12.962.500,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 142.587 500,00

Рок испоруке износи 72 сата од пријема писменог захтева купца.
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 решења Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача бр. БПН 515/2013 од 9.10.2013. године, БПН 1112/2013 од 07.11.2013. 
године БПН 3405/2014 д 03.07.2014. године, БПН 2446/2018 од 17.09.2018. године и БПН 112/2019 од 16.01.2019.године 
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација акгивна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема 
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs/ утврдила да именовани понуђач 
није у поступку стечаја или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача PharmaSwiss d.o.o. прихватљива у омислу 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 2.
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Amicus SRB d.o.o.
Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/18-11 
Назив понуђача: Amicus SRB d.o.o.
Понуда број 138 од 29.01.2019.године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕН 
И НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМ АЦЕУТСКИ 
ОБЛИК ЈАЧИНАЛЕКА ЈЕДИНИЦ

AMEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-а ИЗНОС ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ом

3 Rekombinantni 
faktor VIII

0066180 
0066181 
0066182 
0066183

Nuwiq® Octapharma 
АВ Švedska

prašak i 
rastvarač za 

rastvor za 
injekciju

250 i.j., 500 i.j. w 
1000 i.j. и/или 

250 i.j., 500 i.j.,
1000 i.j. и 2000 

i.j.

ij 11.250.000 39,80 447.750.000,00 44.775.000,00 492.525.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 447.750.000,00

ИЗНОС ПДВ-а 44.775.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 492.525.000,00

Рок испоруке износи 72 сата од пријема писменог захтева купца.
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 2183/2015 од 22.05.2015. године.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема 
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.gov.rs/ утврдила да именовани понуђач 
није у поступку стечаја или ликвидације.

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.
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Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/18-12 
Назив понуђача: Unifarm medicom d.o.o.
Понуда број 42 од 28.01.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију: 3 ________

4. Unifarm medicom d.o.o.

ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ ШШШШ
ЗАШТИЋЕНИ

НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ

ЛЕКА
ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ

ОБЛИК
ЈАЧИНА

ЛЕКА
ЈЕДИНИЦА

MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

3
Koagulacioni faktor 

IX, poreklom iz 
humane plazme

0066007 OCTANINE F
Odapharma 

pharmazeutika 
productionsges 
M.B.H, Austrija

prašak i rastvarac 
za rastvor za 

injekciju/infuziju

500 i.j. 
и/или 600 
ij. и/или 
500 i.j. и 
1000 i.j.

ij 1.000.000 44,20 44.200.000,00 4.420.000,00 48.620.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 44.200.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 4.420.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 48.620.000.00

Рок испоруке износи 72 сата од пријема писменог захтева купца.
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 4014/2015 од 15.10.2015. године.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђач нема 
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.aov.rs/ утврдила да именовани понуђач 
није у поступку стечаја или ликвидације.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Unifarm medicom 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.
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Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/18-13
Назив понуђача: Заједничка понуда Magna medica d.o.o. и Farmix d.o.o.
Понуда број41 од 28.01.2019.године
Понуђач је поднео понуду за партију 3___________ __________________

5. Заједничка понуда Magna medica d.o.o. и Farmix d.o.o.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ JKJl

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ЛЕКА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК ЈАЧИНА ЛЕКА ЈЕДИНИЦА

MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 

CA ПДВ-ОМ

3

Koagulacioni 
faktor IX, 

poreklom iz 
humane 
plazme

0066020
0066171

Aimafix,
Immunine

Kedrion S.P.A., 
Baxter AG

prašak i rastvarac 
za rastvor za 

injekciju/infuziju

500 i.j. и/или 
600 i.j. и/или 

500 i.j. и 1000 
i.j.

ij 1.000.000 43,50 43.500.000,00 4.350.000,00 47.850.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 43.500.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 4.350.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 47.850.000,00

Рок испоруке износи 24 сата од пријема писменог захтева купца.
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 Magna medica d.o.o. је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 1464/2017 од 01.06.2017. године.
Понуђач Farmix d.o.o. је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 695/2013 од 18.10.2013.године.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација горе наведених понуђача активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђачи немају 
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.aov.rs/ утврдила да именовани 
понуђачи нису у поступку стечаја или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена заједничка понуда понуђача Magna medica d.o.o. и Farmix 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.
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Редни број понуде: 6
Број под којим је понуда заведена: 404-1-60/18-14
Назив понуђача Заједничка понуда Farmix d.o.o. и Unifarm medicom d.o.o.
Понуда број 111/19 од 29.01.2019. године
Понуђач је поднео понуду за партије: 1 и 2___________ _________

6. Заједничка понуда Farmix d.o.o. и Unifarm medicom d.o.o.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ ШШШШш

ЗАШТИЋЕН 
ИНАЗИВ 

ПОНУЂЕИО ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИиА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНА ЦЕНА 
CA ПДВ-ОћЛ

1

Koagulacioni faktor 
VIII (antihemofilni 

faktor VIII, 
poreklom iz 

humane plazme) 
250 i.j

0066210
0066014

immunate 
(250 i.j.), 

Octanate®2 
50 (250i.j.)

Baxter AG (Austrija), 
Octapharma 

Pharmazeutika 
produktionsges.M.B.H 

. (Austrija), 
Octapharma AB 

(Švedska), 
Octapharma S.A.S. 

(Francuska)

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju/infuziju
250 i.j. ij 50.000 39,80 1.990.000,00 199.000,00 2.189.000,00

2

Koagulacioni faktor 
VIII (antihemofilni 

faktor VIII, 
poreklom iz 

humane plazme) 
500 i.j. и 1000 i.j.

0066212
0066211
0066012
0066013

Immunate 
(500 i.j.), 
Immunate 
(1000 i.j.), 

Octanate®5 
00 (500 i.j.), 
Octanate®1 
000 (1000 

i.j)

Baxter AG (Austrija), 
Octapharma 

Pharmazeutika 
produktionsges.M.B.H 

. (Austrija), 
Octapharma AB 

(Švedska), 
Octapharma S.A.S. 

(Francuska)

prašak i rastvarač 
za rastvor za 

injekciju/infuziju

500 i.j. и 
1000 i.j. 'j 3.000.000 39,80 119.400.000,00 11.940.000,00 131.340.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 121.390.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 12.139.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 133.529.000,00

Рок испоруке износи 23 сата од пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 95 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којеу није исказао укупне трошкове припремања 
понуде.
Понуђач Farmix d.o.o. је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 695/2013 од 18.10.2013.године.
Понуђач Unifarm medicom d.o.o. је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 4014/2015 од 15.10.2015.године 
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација горе наведених понуђача активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије http://www.nbs.rs утврдила да именовани понуђачи немају 
евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.aDr.qov.rs/ утврдила да именовани 
понуђачи нису у поступку стечаја или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена заједничка понуда понуђача Farmix d.o.o. и Unifarm medicom d.o.o. прихватлзива 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 1 и 2.
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и 
услед тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранг лиота понуђача по партијама:

За партију 1

Ред. бр. Понуђач Понуђена јединична цена Понућена укупна цена 
без ПДВ-а

1 Заједничка понуда Farmix 
d.o.o. и Unifarm medicom d.o.o.

39,80 2.189.000,00

2 Beohem-3 d.o.o. 40,50 2.227.500,00

3 PharmaSwiss d.o.o. 42,50 2.337.500,00

За партију 2

Ред. бр. Понуђач Понуђена јединична цена Понуђена укупна цена 
без ПДВ-а

1 Заједничка поиуда Farmix 
d.o.o. и Unifarm medicom d.o.o. 39,80 131.340.000,00

2 Beohem-3 d.o.o. 40,50 133.650.000,00

3 Amicus SRB d.o.o. 40,90 134.970.000,00

4 PharmaSwiss d.o.o. 42,50 140.250.000,00

За партију 3

Ред. бр. Понуђач Понуђена јединична цена Понуђена укупна цена 
без ПДВ-а

1 Заједничка понуда Magna 
medica d.o.o. и Farmix d.o.o. 43,50 47.850.000,00

2 Beohem-3 d.o.o. 43,90 48.290.000,00

3 Unifarm medicom d.o.o. 44,20 48.620.000,00

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у 
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног и потписаног обрасца изјаве 
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).

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 понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у 
јавно доступне податке, од истог 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).
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VI!. 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. Предпог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда 
предложила је да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Лекова за 
лечење хемофилије (поновљени поступак), број ЈН 404-1-110/18-61, додели следећим 
понуђачима, по партијама:

Партија Назив партије Назив понуђача
Понуђена
јединична

цена

Понуђена 
укупна цена 
без ПДВ-а

1. Koagulacioni faktor Vf 11 (antihemofilni faktor 
VIII, poreklom iz humane plazme) 250 i.j.

Заједничка понуда Farmix 
d.o.o. и Unifarm medicom 

d.o.o.
39,80 2.189.000,00

2.
Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor 
VIII, poreklom iz humane plazme) 500 i.j. и 

1000 i.j.

Заједничка понуда Farmix 
d.o.o. и Unifarm medicom 

d.o.o.
39,80 131.340.000,00

3. Koagulacioni faktor IX, poreklom iz humane 
plazme

Заједничка понуда Magna 
medica d.o.o. и Farmix d.o.o. 43,50 47.850.000,00

Горе наведени понуђачи набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
Сходно наведеном, в.д директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 

одлуку као у диспозитиву.

ироф|,др Сања Радојевић-Шкодрић

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА ЗА 
ЈАВНЕ НДБАВКЕ

Љиљана Марковић

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).
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