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Д и с п о зи ти в  о д л у ке

Закљ учује се оквирни споразум за јавну набавку Лек за лечењ е хем оф илије - 
е гт с јг и т а ћ , бр. ЈН 404-1-110/19-89, са следећим понуђачем:

Назив понуђача
Назив

предмета
набавке

Фармацеутски
облик

Јачина
лека Количина Понуђена 

јединична цена
Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

РОСНЕ сј.о.о. Е гт а г и т а б
газћ/ог га  
јпјексјји

30тд/т1 и 
60 тд/0,4т1 

и 105 
тд/0,7т1 и 
150 т д /т !

61.520 4.307,30 264.985.096,00

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: уууууу.јаупепавауке.гјго.гв

4. Врста Наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, је спровео поступак јавне набавке 
и закљ учује оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закљ учују 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 Лек за лечење хемоф илије -  е г т с јги т а в  је:

Назив предмета набавке Фармацеутски
облик Јачина лека Јед.

мере

Процењена
јединична

цена Количина
Процењ ена  

вредност без 
ПДВ-а

Е тЈсЈгитађ газћ/ог га  
јпјексјји

3 0 тд /т1  и 60 
тд /0 ,4 т1  и 

105 тд /0 ,7 т1  
и 150 т д / т !

т д 4.307,30 61.520 264.985.096,00

Назив и ознака из опш тег речника набавке: 33600000 -  Фармацеутски производи

3. Редни број јав не набавке: 404-1 -110/19-89

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
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III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 10.2.2020. године, до 10:00 часова, Наручиоцу је пристигла понуда 
следећег понуђача:

Р.Б. Назив понуђача Адреса
Датум

пријема Сат

1. РОСНЕ ООО Милутина Миланковића 11 а 10.02.2020. 9:18

Укупан број поднетих понуда: 1.
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IV. Стручна оцена понуда 

4.1 РОСНЕ сЈ.о.о.

Редни број понуде: 1
Број под којим је  понуда заведена: 404-1-86/19-9
Назив понуђача: РОСНЕ сЈ.о.о. (са подизвођачем АсЈос сЈ.о.о.)
Понуда број 200/20 од 06.02.2020. године
Понуђач је поднео понуду са подизвођачем АсЈос сЈ.о.о.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ ЈКЛ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ЛЕКА

ПРОИЗВОЂАЧ ФАРМАЦЕУТСКИ
ОБЛИК

ЈАЧИНА
ЛЕКА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ

Егтпагитав

0069692
0069690
0069691
0069693

НетПвга®
НетПбга®
НетПћга®
НетПбга®

Р.НОРРМАММ-1.А 
РОСНЕ 1.ТО, 

буајсагзка 
Р.НОРРМАММ-1_А 

РОСНЕ 1ТР, 
буајсагзка 

Р.НОРРМАММ-1-А 
РОСНЕ 110, 

буајсагзка 
Р.НОРРМАММ-1.А 

РОСНЕ 1ЈО, 
^а јсагзка

газћ/ог га јпјексјји

30тд/т1 
и 60 

тд/0,4т1 
и 105 

тд/0,7т1 
и 150 
т д /т !

тд 61.520 4.307,30 264.985.096,00 291.483.605,60

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А
264.985.096,00

ИЗНОС ПДВ-А
26.498.509,60

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ
291.483.605,60

Рок испоруке износи 48 сати оддана  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 је исказао укупне трошкове припремања понуде 
у износу од 200,00 динара без ПДВ-а.

У оквиру своје понуде, понуђач КОСНЕ сЈ.о.о. са подизвоћачем Ас1ос сЈ.о.о. , је понудио следеће додатне погодности:
РосНе сј.о.о. се додатно обавезује да за све пацијенте који буду лечени леком НетПвга®  обезбеди и медицинско средство, одговарајући кит произвођача В.Вгаип, 
каталошки број 900Л/21_5АМ01, који омогућава лакшу и безбеднију примену лека, као и пратећи потрошни материјал који укључује алкохолне туфере, компресе и

5



фластере и то у количинама које одговарају потребама примене прописаних доза лека. Испоруке наведеног медицинског средства и потрошног материјала биће 
реализоване према здравственим установама у којима се лек примењује, без било каквих финансијских обавеза здравствених установа по овом основу.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 1085/2013 од 7.11.2013. године као и БПН 195/2013 од 20.09.2013. 
године за подизвођача Ас!ос сЈ.о.о.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација понуђача и подизвођача активна.
Приликом оцене достављ ене понуде, Комисија је на интернет страници Народне банке Србије ИЦр ://уууууу.п 1з 5 .г5 утврдила да именовани понуђач као и подизвођач 
нема евидентираних дана блокаде за тражени период и на интернет страници Агенције за привредне регистре, ПКрУАлпллл/.арг.доу.гб/ утврдила да именовани 
понуђач и подизвођач нису у поступку стечаја или ликвидације.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача РОСНЕ 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).
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V. Одбијене понуде

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

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирањ е

• Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
• Ранг листа понуђача: У предметном поступку јавне набавке пристигла је  једна понуда која је 

оцењене као прихватљива, те сходно томе није извршено рангирање понуда.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у поступку 
јавне набавке предвиђено је достављ ање попуњ еног 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 закгвучењу 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 најповољ није, испуњавају 
услове за учеш ће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављ ене уз понуду и увидом у јавно 
доступне податке, од истих није било захтевано достављ ање доказа, у складу са чланом 79. став 2. 
Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), трош кове 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 
предпожила је  да се донесе Одлука о закљ учењ у оквирног споразума за јавну набавку Л ек за 
лечењ е хемоф илије - егтпсЈгитаР, бр. ЈН 404-1-110/19-89 и Оквирни споразуми додели следећем  
понуђачу:

Назив понуђача
Назив

предмета
набавке

Ф армацеутски
облик

Јачина
лека Количина Понуђена 

јединична цена
Понуђена 

укупна цена без 
ПДВ-а

РОСНЕ сЈ.о.о. Е тЈсЈгитађ
газ^/ог га  
јпјексџи

30тд/т1 и 
60 тд/0,4т1 

и 105 
тд/0,7т1 и 
150 т д /т !

61.520 4.307,30 264.985.096,00

Горе наведени понуђач ће набавку извршити уз помоћ подизвођача Ас!ос сЈ.о.о.
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Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
Одлуку као у диспозитиву.

IX. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 
дана објављ ивањ а 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).

5 9 0 2 0 .1 7 /8 4
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