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Диспозитив одлуке

I Додељује се оквирни споразум за јавну набавку Лекови са Листе лекова, број 404-1-110/20-2, 
следећим понуђачима за доле наведене партије:

Број
партије Назив партије Назив понуђача Адреса понуђача

1 fludarabin 50 mg Farmalogist d.o.o. Миријевски булевар бр. 3, 
Београд

2 askorbinska kiselina 500 Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, 14000 
Ваљево

3 metoprolol 5 mg Farmalogist d.o.o. Миријевски булевар бр. 3, 
Београд

4 verapamil 5 mg Farmalogist d.o.o. Миријевски булевар бр. 3, 
Београд

5 tigeciklin 50 Pfizer SRB d.o.o. ул. Трешљиног цвета бр. 1/VI, 
Нови Београд

6 imipenem, cilastatin 500 mg + 
500 mg Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, 14000 

Ваљево

7 anidulafungin 100 mg Pfizer SRB d.o.o. ул. Трешљиног цвета бр. 1/VI, 
Нови Београд

8 sevofluran Medica Linea Pharm 
d.o.o. ул. Бродарска бр. 16, Београд

9 bupivakain 20 mg Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, 
Београд

10 levobupivakain 50 mg Amicus SRB d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 9, 
Београд

11 haloperidol 5 mg Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, 14000 
Ваљево

12 diazepam 10 mg Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, 
Београд

13 posakonazol Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, 
Београд

14 valganciklovir Inpharm CO d.o.o. ул. Батајнички друм бр. 23, 
Београд

15 deferasiroks Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, 
Београд

16
Rituksimab sa natrijum- 

citratom, dihidrat i natrijum- 
hidroksidom

Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, 
Београд

17 Rituksimab sa limunskom 
kiselinom monohidrat Farmalogist d.o.o. Миријевски булевар бр. 3, 

Београд

18 Rituksimab bez natrijum- 
hidroksida Adoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, 

Београд

20 lenalidomid 10 mg Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, 14000 
Ваљево
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21 lenalidomid 25 mg Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, 14000 
Ваљево

22 lenalidomid 5 mg Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, 14000 
Ваљево

23 lenalidomid 15 mg Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, 14000 
Ваљево

24 romiplostim Amicus SRB d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 9, 
Београд

25 eltrombopag 25 mg Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, 
Београд

26 cabazitaksel Adoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, 
Београд

27 sorafenib Vega d.o.o. Вука Караџића бр. 41, 14000 
Ваљево

28 vemurafenib Roche d.o.o. ул. Милутина Миланковића бр. 
11a, Нови Београд

29 ruksolitinib 5 mg Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, 
Београд

30 ruksolitinib 15 mg i 20 mg Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, 
Београд

31 enzalutamid Inpharm CO d.o.o. ул. Батајнички друм бр. 23, 
Београд

32 abirateron Inpharm CO d.o.o. ул. Батајнички друм бр. 23, 
Београд

33 pleriksafor Adoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, 
Београд

li Обуставља ce отворени поступак јавне набавке Лекова са Листе лекова, број 404-1-110/20- 
2 , за следећу партију:

Број
партије

Назив
партије Фармацеутски обли к Јединица мере Паковање и 

јачина
Процењена 

вредност без ПДВ-а

19 adalimumab
rastvorza injekciju u 

napunjenom injekcionom 
špricu

injekcioni 
špric/injekcioni pen 40 mg 288.514.677,80

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: 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 појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене установе, 
из Плана мреже здравствених установа.

II. Подаци о јавној набавци

1. Врота предмета јавне набавке: добра

2. Датум доношења Одлуке о покретању поступка: 09.03.2020. године
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3. Предметјавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:

Предмет јавне набавке Лекови са Листе лекова, број ЈН: 404-1-110/20-2, обликован је у 33 
(тридесеттри) партије, ито:

Број
партије Назив партије Фармацеутски облик Јединица

мере
Паковање и 

јачина

Процењена 
вредност no 

партији без ПДВ-а

1 fludarabin 50 mg koncentrat za rastvor 
za injekciju/infuziju

boćica
staklena 50 mg 5.652.774,40

2 askorbinska kiselina 500 rastvor za 
injekciju/infuziju ampula 500 mg 44.090.866,98

3 metoprolol 5 mg rastvor za injekciju ampula 5 mg 770.377,04

4 verapamil 5 mg rastvor za 
injekciju/infuziju ampula 5 mg 195.007,02

5 tigeciklin 50 prašak za rastvor za 
infuziju bočica 50 mg 99.362.392,20

6 imipenem, cifastatin 500 mg 
+ 500 mg

prašak za rastvor za 
infuziju

bočica
staklena

500 mg + 500 
mg 63.801.686,40

7 anidulafungin 100 mg prašak za koncentrat 
za rastvor za infuziju

bočica
staklena 100 mg 5.045.940,00

8 sevofluran para za inhalaciju, 
tećnost boca 250 ml (100%) 140.491.544,00

9 bupivakain 20 mg rastvor za injekciju ampula 20 mg/4 ml 4.533.738,00

10 levobupivakain 50 mg

rastvor za 
injekciju/infuziju/koncen 

trat za rastvor za 
infuziju

ampula 50 mg/10 ml 14.142.144,00

11 haloperidol 5 mg rastvor za injekciju ampula 5 mg/ml 2.169.833,40

12 diazepam 10 mg rastvor za 
injekciju/infuziju ampula 10 mg 22.580.046,80

13 posakonazol oralna suspenzija bočica 105 ml 
(40mg/ml) 34.005.020,00

14 valganciklovir film tableta tableta 450 mg 9.987.610,20

15 deferasiroks tableta za orainu 
suspenziju tableta 250 mg 3.813.031,04

16
Rituksimab sa natrijum- 

citratom, dihidrat i natrijum- 
hidroksidom

koncentrat za rastvor 
za infuziju bočica

100 mg 34.516.974,80

500 mg 207.002.886,40

17 Rituksimab sa limunskom 
kiseiinom monohidrat

koncentrat za rastvor 
za infuziju bočica

100 mg 3.034.156,70

500 mg 18.077.982,00

18 Rituksimab bez natrijum- 
hidroksida

koncentrat za rastvor 
za infuziju

bočica
staklena

100 mg 3.034.156,70

500 mg 18.077.982,00

19 adalimumab
rastvor za injekciju u 

napunjenom 
injekcionom špricu

injekcioni
špric/injekcioni

pen
40 mg 288.514.677,80
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20 lenalidomid 10 mg kapsula, tvrda kapsula 10 mg 8.762.432,58

21 lenalidomid 25 mg kapsula, tvrda kapsula 25 mg 96.434.509,50

22 lenalidomid 5 mg kapsula, tvrda kapsula 5 mg 998.086,60

23 lenalidomid 15 mg kapsula, tvrda kapsula 15 mg 3.260.745,60

24 romiplostim prašak za rastvorza 
injekciju bočica 250 meg 41.418.114,40

25 eltrombopag 25 mg film tabieta tabieta 25 mg

26 cabazitaksel koncentrat i rastvarac 
za rastvor za infuziju bočica 4,5 ml (60 

mg/1,5 ml) 22.424.826,20

27 sorafenib fiim tabieta tabieta 200 mg 93.559.636,80

28 vemurafenib film tabieta tabieta 240 mg

29 ruksolitinib 5 mg tabieta tabieta 5 mg

30 ruksolitinib 15 mg i 20 mg tabieta tabieta 15 mg i 20 mg

31 enzalutamid kapsula, meka kapsula 40 mg 195.261.774,40

32 abirateron tabieta tabieta 250 mg 193.243.924,80

33 pleriksafor rastvor za injekciju bočica 1,2 ml; 20mg/ml 31.172.443,20

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

4. Редни број јавне набавке: 404-1-110/20-2

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 27.04.2020. године, до 11,00 часова, Наручиоцу су пристигле понуде 
следећих понуђача:

Р.Б Назив понуђача Адреса Датум
пријема Сат

1. Roche d.o.o. ул. Милутина Миланковића бр. 11 а, Нови 
Београд 24.04.2020. 10;05h

2. Adoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд 24.04.2020. 10:.09h

3. Amicus SRB d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр. 9, Београд 24.04.2020. 13:40h

4, Farmalogist d.o.o. ул. Миријевски булевар бр, 3, Београд 27.04.2020. 08:10h

5. Pfizer SRB d.o.o. ул. Трешљиног цвета бр. 1/VI, Нови Београд 27.04.2020. 08:15h

6. Adoc d.o.o. ул. Милорада Јовановића бр, 11, Београд 27.04.2020. 09:00h

7. Vega d.o.o. ул. Вука Караџића бр. 41, Ваљево 27.04.2020. 09:12h

8, Inpharm CO d.o.o. ул. Батајнички друм бр. 23, Београд 27.04.2020. 09.53h

9. Phoenix Pharma d.o.o. ул. Боре Станковића бр. 2, Београд 27.04.2020. 10:20h

10. Ino-Pharm d.o.o. ул. Милошев кладенца бр. 9в 27.04.2020. 10:24h

11. Medica Linea Pharm d.o.o. ул. Бродарска бр. 16, Београд 27.04.2020. 10:28h

Укупан број поднетих понуда: 10 (десет) и 1 (једна) допуна понуде
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Број понуда no партијама:

Број
партије Назив партије Фармацеутски облик Јединица мере Паковање и 

јачина
Број понуда 
no партији

1 fludarabin 50 mg koncentrat za rastvor za 
injekciju/mfuziju bočica staklena 50 mg 3

2 askorbinska kiselina 
500 rastvor za injekciju/infuziju ampula 500 mg 3

3 metoprolol 5 mg rastvor za injekciju amputa 5 mg 4

4 verapamil 5 mg rastvor za injekciju/infuziju ampula 5 mg 2

5 tigeciklin 50 prašak za rastvor za 
infuziju bočica 50 mg 2

6 imipenem, cilastatin 
500 mg + 500 mg

prašak za rasivor za 
infuziju bočica staklena 500 mg + 500 

mg 3

7 anidulafungin 100 mg prašak za koncentrat za 
rastvor za infuziju bočica staklena 100 mg 4

8 sevofluran para za inhaiaciju, tečnost boca 250 ml (100%) 2

9 bupivakain 20 mg rastvor za injekciju ampula 20 mg/4 ml 1

10 levobupivakain 50 mg
rastvor za 

injekciju/infuziju/koncentrat 
za rastvor za infuziju

ampula 50 mg/10 ml 3

11 haloperidol 5 mg rastvor za injekciju ampula 5 mg/ml 2

12 diazepam 10 mg rastvor za injekciju/infuziju ampula 10 mg 3

13 posakonazol oralna suspenzija bočica 105 ml 
(40mg/ml) 1

14 valganciklovir film tableta tableta 450 mg 1

15 deferasiroks tableta za orainu 
suspenziju tableta 250 mg 2

16

Rituksimab sa 
natrijum-citratom, 
dihidrat i natrijum- 

hidroksidom

koncentrat za rastvor za 
infuziju bočica

100 mg
1

500 mg

17
Rituksimab sa 

limunskom kiselinom 
monohidrat

koncentrat za rastvor za 
infuziju bočtca

100 mg
3

500 mg

18 Rituksimab bez 
natrijum-hidroksida

koncentrat za rastvor za 
infuziju bočica staklena

100 mg
1

500 mg

19 adalimumab
rastvor za injekciju u 

napunjenom injekcionom 
špricu

injekcioni
špric/injekcioni

pen
40 mg 1

20 lenalidomid 10 mg kapsula, tvrda kapsula 10 mg 3

21 lenalidomid 25 mg kapsula, tvrda kapsula 25 mg 3

22 lenalidomid 5 mg kapsula, tvrda kapsula 5 mg 2

23 lenalidomid 15 mg kapsula, tvrda kapsula 15 mg 2
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24 romiplostim prašak za rastvor za 
injekciju bočica 250 meg 1

25 eltrombopag 25 mg fiim tableta tableta 25 mg 2

26 cabazitaksel koncentrat i rastvarač za 
rastvor za infuziju bočica 4,5 ml (60 

mg/1,5 ml) 1

27 sorafenib film tableta tableta 200 mg 2

28 vemurafenib film tableta tableta 240 mg 1

29 ruksolitinib 5 mg tableta tableta 5 mg 2

30 ruksolitinib 15 mg i 
20 mg tableta tableta 15 mg i 20 mg 2

31 enzalutamid kapsula, meka kapsula 40 mg 1

32 abirateron tableta tableta 250 mg 1

33 pleriksafor rastvor za injekciju bočica 1,2 ml; 
20mg/ml 1
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IV. Стручна оцена понуда

4.1. ROCHE d.o.o.

Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/20-31
Понуда број: 1015/20 од 16.04.2020. године.
Понуђач је поднео понуду са подизвођачем Adoc d.o.o.
Понуђач је поднео понуду за партију 28

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 179.100.230,40 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 197.010.253,44 динара

Рок испоруке износи 48 сати од дана пријема писменог захтева Купца.
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доотавио попуњен Образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, у којем је 

понуде 200 дин без ПДВ-а.
Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 1085/2013 од 07.1 

страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна,
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 

или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Roche 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 28.

4.2. ADOC d.o.o.
Број под којим је заведена понуда: 404-1-2/20-32 и допуна понуде бр. 404-1-2/20-36
Понуда број 6090 од 16.04.2020. године и допуна понуде бр. 6456 од 24.4.2020, године
Понуђачје поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије: 3, 18, 26 и 33.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а (са допуном): 71.662.800,30 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-а (са допуном): 78.829.080,33 динара

Рок испоруке износи 72 сата од дана 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 дин без ПДВ-а.

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 195/2013 од 20.09.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.Qov.rs/ Когиисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена понуда као и допуна понуде понуђача Adoc 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 партије 3,18, 26, и 33.

исказао укупне трошкове припремања 

1.2013. године. Провером на интернет
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4.3. AMICUS SRB d.o.o.
Број под којим je понуда заведена: 404-1-3/20-16 и допуна понуде заведена под бројем: 404-1-3/20-21 
Понуда број 947/20 од 09.04..2020. године.
Понуђач је поднео понуду са подизвођачем Adoc d.o.o.
Понуђач је поднео понуду за партије: 10 и 24.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 55.415.426,40 динара 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 60.956.969,04 динара

Рок испоруке 72 сата од дана пријема писменог захтева Купца.
Рок важења понуде је 100 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен Образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде, није исказао укупне трошкове припремања

понуде.

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 2183/2015 од 25.05.2015. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.gov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у лоступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена 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 партије 10 и 24.

4.4, FARAMALOGIST d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/20-34 
Понуда број П006675 од 24.04.2020. године.
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 и 17.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 184.445.600,96 динара 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 202.890.161,06 динара

Рок испоруке износи 24 сати од дана 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 68/2013 од 09.09.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у постугжу стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да достављена понуда понуђача Farmalogist d.o.o. за партију 6 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), из разлога што вредност понуде за наведену партију прелази процењену 
вредност.
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Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Farmalogist 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 партије 1, 2, 3, 4, 7, 10,12 и 17.

4.5. PFIZER SRB d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/20-35 
Понуда број 11-2020 од 24.04.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 5 и 7.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 40.968.650,88 динара 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 45.065.515,97 динара

Рок испоруке износи 72 оата од дана 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 3990/2014 од 13.08.2014. године , бр. БПН 3344/2015 

од 12.08.2015. године, бр. БПН 1508/2017 од 06.06.2017. године и бр. БПН 1424/2018 од 23.05.2018. године. Провером на интернет страници Агенције за 
привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.aDr.aov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да је доставлзена понуда понуђача Pfizer 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 партије 5 и 7.

4.6. VEGA d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/20-37 
Понуда број 224/IV -2020 од 24.04.2020. године 
Поиуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23 и 27.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 302.973.720,42 динара 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 333.271.092,46 динара

Рок испоруке износи 24 сата од дана пријема писменог захтева Купца.
Рок важења понуде је 100 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 698/2013 од 18.10.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.aov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.
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4.7. INPHARM CO d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/20-38 
Понуда број 985 од 16.04.2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 5, 14, 31 и 32.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 462.079.650,40 динара 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 508.287.615,44 динара

Рок испоруке износи 72 сата од дана 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 504/2013 од 09.10.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација акгивна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.qov.rs утврдила да над понуђачем Inpharm CO d.o.o. није покренут 
поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Inpharm CO 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 партије 5,14, 31 и 32.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Vega 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 партије 1, 2, 3, 4, 6, 7 ,11,12,17, 20, 21, 22, 23 и 27

4.8. PHOENIX PHARMA d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/20-39
Понуда број 75/20 од 24.04.2020. године
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 1,2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 и 30.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.152.015.392,49 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 1.267.216.931,73 динара

У оквиру своје понде понуђач Phoenix Pharma d.o.o. је понудио следеће додатне погодности:

Додатна погодност 1: Phoenix Pharma d.o.o. се додатно обавезује да у периоду важења Оквирног споразума, за сваког новоуведеног пацијента са 
нехочкинским лимфомима и хроничном лимфоцитном леукемијом на лек који је предмет ЈН у партији 16, а у складу са индикацијом из Правилника о Листи лекова 
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, о свом трошку обезбеди лек који је предмет ЈН у партији 16 у количини потребној 
за први циклус терапије/лечења.Додатна погодност 2: PhoenixPharma d.o.o. се додатно обавезује да у периоду важења Оквирног споразума, за сваког 
новоуведеног пацијента са реуматоидним артритисом на лек који је предмет ЈН у партији 16, а у складу са индикацијом из Правилника о Листи лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, о свом трошку обезбеди лек који је предмет ЈН у партији 16 у количини од 2 (две) ампуле 
за први циклус терапије/лечења.

Додатна погодност 2: PhoenixPharma d.o.o. се додатно обавезује да у периоду важења Оквирног споразума, за сваког новоуведеног пацијента са 
реуматоидним артритисом на лек који је предмет ЈН у партији 16, а у складу са индикацијом из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет
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средстава обавезног здравственог осигурања, о свом трошку обезбеди лек који је предмет ЈН у партији 16 у количини од 2 (две) ампуле за први циклус 
терапије/лечења.

Увидом у понуду понуђача Phoenix Pharma d.o.o. Комисија за предметну набавку је констатовала да је дошло до рачунске грешке у Обрасцу бр. 4.1 -  
Понуда за јавну набавку Лекова са Листе лекова, у партији 8 -  sevofluran, para za inhalaciju, tečnost, јачина/концентрација лека 250 ml (100%), у колонама укупна 
цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом, те сходно томе и у делу који се односи на укупно без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупно са ПДВ-ом.

У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку се дана 30.04.2020. 
године обратила понуђачу Phoenix Pharma d.o.o. захтевом број 404-1-2/20-44 за исправку рачунске грешке.

Дана 04.05.2020. године понуђач Phoenix Pharma d.o.o. доставио је сагласностза исправку рачунске грешке, заведену код наручиоца под бројем 404-1-2/20-
45.

Након исправке рачунске грешке укупна вредност понуде понуђача Phoenix Pharma d.o.o. гласи:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.152,011.469,90 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 1,267.212.616,89 динара

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 1451/2013 од 25.11.2013. године. Провером на интернет 
страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.Qov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да доставл>ена понуда понуђача Phoenix Pharma d.o.o. за партију 11 није прихватњива у смислу члана 3. став 1. тачка 
33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), из разлога што вредност понуде за наведену партију прелази 
процењену вредност те партије.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача Phoenix Pharma d.o.o. прихватлзива 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 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 и 30.

4.9. INO-PHARM d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/20-40 
Понуда број 205/20 од 07.04 .2020. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 20 и 21.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 88.381.657,44 динара 
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 97.219.823,18 динара

Рок испоруке износи 24 сата од дана 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 727/2013 од 21.10.2013. године, БПИ 2385/2017 од
12.09.2017. године и БПН 116/2019 од 17.01.2019. године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.
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4.10. MEDICA LINEA PHARM d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/20-41
Понуда број 850/20 од 02.04 .2020. године
Понуђач је поднео понуду: самостално.
Понуђач је поднео понуду за партије 8, 10, 15, 19, 25, 29 и 30.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.093.532.664,61 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-а: 1.202.885.931,07 динара

Рок испоруке износи 24 сата од дана 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.

У оквиру своје понуде понуђач Medica Linea Pharm d.o.o. je понудио следећу посебну погодност: Predstavništvo kompanije Abbvie Biopharnmaceuticals GmbH, 
sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 115E, 11000 Beograd, matični broj 29027021, koje je nosilac dozvole u Srbiji za lek Humira, obavezuje se da u 
periodu važenja Okvirnog sporazuma, preko svog distributera Medica Linea Pharm doo, obezbedi besplatnu količinu leka Humira, u količini od 6 kutija (12 ampula), bez 
obaveze plaćanja za svakog novouvedenog pacijenta na lek Humira, za lečenje obolelih od inflamatornih reumatskih bolesti i inflamatornih bolesti creva, a koji je predmet 
Javne nabavke u partiji 44.

Понуђач je доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача БПН 2238/2017 од 24.08.2017. године и БПН 2176/2018 од
14.08.2018. године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре утврђено је да је регистрација активна.

Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, http://www.apr.qov.rs/ Комисија је утврдила да именовани понуђач није у поступку стечаја 
или ликвидације.

Комисија је констатовала да достављена понуда понуђача Medica Linea Pharm d.o.o. за партије 15,19, 25 и 30 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), из разлога што вредност понуде за наведене партије 
прелази процељену вредносттих партија.

Комиоија је констатовала да је достављена понуда понуђача Medica Linea Pharm d.o.o. прихватљива 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 8,10 и 29.

Комисија је констатовала да је достављена понуда понуђача ino-pharm 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 партије 20 и 21.
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V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијене су следеће понуде:

Број под 
којим је 
понуда 

заведена

Назив
понуђача

Партија за коју ce 
одбија понуда

Разлози за одбијање 
понуде

Понуђена укупна 
вредност без ПДВ-а

404-1-2/20-34 Farmalogist 6

Понуда се одбија као 
неприхватљива у 

смислу члана 3. став 1 
тачка 32) ЗЈН из 

разлога наведених у 
тачки 4.4. ове Одлуке.

72.844.026,88

404“ 1-2/20-39 Phoenix 
Pharma d.o.o. 11

Понуда се одбија као 
неприхватљива у 

смислу члана 3. став 1 
тачка 32) ЗЈН из 

разлога наведених у 
тачки 4.8. ове Одлуке.

2.402.870,40

404-1-2/20-41 Medica Linea 
Pharm d.o.o.

15 Понуда се одбија као 
неприхватљива у 

смислу члана 3. став 1 
тачка 32) ЗЈН из 

разлога наведених у 
тачки 4.10. ове Одлуке.

3.813.057,36

19 577.029.355,60

25 80.293.174,64

30 301.847.553,28

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У предметном поступку јавне набавке за партије 9, 11,13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32 и 33 
пристигла је по једна понуда, које су оцењене као прихватљиве, те сходно томе није извршено 
рангирање.

Имајући у виду да је за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 27 и 29 пристигло више 
понуда које су оцењене као прихватљиве, Комисија је применом горе наведеног критеријума извршила 
рангирање на следећи начин:

За партију 1

Ред, бр. Понуђам Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Farmalogist d.o.o. 5.466.124,80

2 Phoenix Pharma d.o.o. 5,614.325,76

3 Vega d.o.o. 5.624.512,00

За партију 2

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Vega d.o.o. 43.162.095,06

2 Phoenix Pharma d.o.o. 43.445.886,48

3 Farmalogist d.o.o. 43.729.677,90
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За партију 3

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Farmalogist d.o.o. 748.502,00

2 Vega d.o.o. 753.805,04

3 Adoc d.o.o. 755.020,32

4 Phoenix Pharma d.o.o. 763.527,28

За партију 4

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Farmalogist d.o.o. 187.152,66

2 Vega d.o.o. 194.942,64

За партију 5

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Pfizer SRB d.o.o. 39.744.956,88

2 Inpharm CO d.o.o. 63.586.341,00

За партију 6

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупиа вредност без ПДВ-а

1 Vega d.o.o. 62.462.346,24

2 Phoenix Pharma d.o.o. 63.475.823,36

За партију 7

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Pfizer SRB d.o.o. 1.223.694,00

2 Farmalogist d.o.o. 4.488 312,60

3 Vega d.o.o. 4.577.551,20

4 Phoenix Pharma d.o.o. 4.581.914,40

За партију 8

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Medica Linea Pharm d.o.o. 97.778.598,20

2 Phoenix Pharma d.o.o. 124.588,796,60

За партију 10

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Amicus SRB d.o.o. 13.997.312,00

2 Farmalogist d.o.o. 14.135.603,20

3 Medica Linea Pharm d.o.o. 14.142.144,00
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За партију 12

Ред. бр. .■ Понуђач; : Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Phoenix Pharma d.o.o. 22.118.162,40

2 Farmalogist d.o.o. 22.388,321,20

3 Vega d.o.o. 22.458.039,60

За партију 17

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Farmalogist d.o.o. 20.457.879,72

2 Vega d.o.o. 21.067.495,80

3 Phoenix Pharma d.o.o. 21.588.213,40

За партију 20

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ~а

1 Vega d.o.o. 3.515.886,00

2 Ino-Pharm d.o.o. 8.381.019,24

3 Phoenix Pharma d.o.o. 8.762.432,58

За партију 21

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Vega d.o.o. 42.292.530,00

2 Ino-Pharm d.o.o. 80.000.638,20

3 Phoenix Pharma d.o.o. 96.434.509,50

За партију 22

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ЛДВ-а

1 Vega d.o.o. 347.970,00

2 Phoenix Pharma d.o.o. 998.086,60

За партију 23

Ред. бр. Лонуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Vega d.o.o. 1.494.990,00

2 Phoenix Pharma d.o.o. 3.260.745,60

За партију 27

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

1 Vega d.o.o. 93.419.333,28

2 Phoenix Pharma d.o.o. 93.559.636,80
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За партију 29

Ред. бр. Понуђач Понуђена укупна вредност без ПДВ-а

2 Medica Linea Pharm d.o.o.

Phoenix Pharma d.o.o.

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 оцењеиа 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 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 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).

VH. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Лекова са Листе лекова, број 404-1-110/20-2 се обуставља за партију 19- 
adalimumab, будући да нису испуњени услови за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума из разлога 
што је за наведену партију достављена једна понуда која је оцењена као нелрихватљива.

VIII. 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.
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IX. Предлог комиоије

I Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предпожила је да се донесе Одлука о закључењу оквирног 
споразума за јавну набавку Лекова са Листе лекова, број 404-1-110/20-2 и оквирни споразум додели доле наведеним понуђачима no партијама:

Број
партије Назив партије ЈКЛ Заштићени назив 

понуђеногдобра Произвођач Фармацеутски облик
Јачина/

концентрација
лека

Јединица
мере Назив понуђача

1 fludarabin 50 mg 0034800
0034019

FLUDARABINE PLIVA 0 
/ FLUDARABIN EBEWE

0

Pharmachemie B.V; 
Pliva Hrvatska d.o.o. / 
Ebewe Pharma Ges. 

M.B.H NFG. KG

koncentrat za rastvor za 
injekciju/infuziju 50 mg bočica staklena Farmalogist d.o.o.

2 askorbinska kiselina 
500 0051845 VITAMIN C Galenika a.d. Beograd rastvor za injekciju/infuziju 500 mg ampula Vega d.o.o.

3 metoprolol 5 mg 0107497 PRESOLOL Hemofarm a.d. Vrsac rastvor za injekciju 5 mg ampula Farmalogist d.o.o.

4 verapamil 5 mg 0402721 VERAPAMIL ALKALOID Alkaloid a.d, Skopje rastvor za injekciju/infuziju 5 mg ampula Farmalogist d.o.o.

5 tigeciklin 50 0029781 Tygacil WYETH LEDERLES 
S.R.L.

prašak za rastvor za 
infuziju 50 mg bočica Pfizer SRB d.o.o.

6 imipenem, cilastatin 
500 mg + 500 mg

0029507 , 
0029600

MIPECID , 
IMIPENEM/CILASTATIN 

QUATALIA

Pharmaswiss d .o .o , 
Facta Farmaceutici 

S.p.A.

prasakza rastvor za 
infuziju

500 mg + 500 
mg bočica staklena Vega d.o.o.

7 anidulafungin 100 mg 0327500 Ecalta
PFIZER 

MANUFACTURING 
BELGIUM NV

prašak za koncentrat za 
rastvor za infuziju 100 mg bočica staklena Pfizer SRB d.o.o.

8 sevofluran 9080161 Sevorane sol 1x250ml ABBVIE Italija para za inhalaciju, tečnost 250 ml (100%) boca Medica Linea 
Pharm d.o.o.

9 bupivakain 20 mg 0081015 BUPIVACAINE 
GRINDEKS SPINAL AS Grindeks rastvor za injekciju 20 mg/4 ml ampula Phoenix Pharma 

d.o.o.

10 levobupivakain 50 mg 0081009 Levobupivakain Kabi Fresenius Kabi Norge 
AS

rastvor za 
injekciju/infuziju/koncentrat 

za rastvor za infuziju
50 mg/10 ml ampula Amicus SRB d.o.o.

11 haloperidol 5 mg 0070201 HALOPERIDOL
SOPHARMA Sopharma AD rastvor za injekciju 5 mg/ml ampula Vega d.o.o.

12 diazepam 10 mg 0071123 BENSEDIN Galenika a.d. rastvor za injekciju/infuziju 10 mg ampula Phoenix Pharma 
d.o.o.
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13 posakonazol 3327535 NOXAFIL Schering Plough oralna suspenzija 105 ml 
(40mg/ml) bočica Phoenix Pharma 

d.o.o.

14 valganciklovir 1328610 Valcyte
F.HOFFMANN-LA 

ROCHE LTD, 
Švajcarska

film tableta 450 mg tableta Inpharm CO d.o.o.

15 deferasiroks 1189121 EXJADE Novartis Pharma Stein 
AG

tableta za oralnu 
suspenziju 250 mg tableta Phoenix Pharma 

d.o.o.

16

Rituksimab sa 
natrijum-citratom, 
dihidrat i natrijum- 

hidroksidom

0014140 MABTHERA F. Hoffmann-La Roche 
Ltd. koncentrat za rastvor za 

infuziju

100 mg
bočica Phoenix Pharma 

d.o.o.
0014141 MABTHERA F. Hoffmann-La Roche 

Ltd. 500 mg

17
Rituksimab sa 

limunskom kiselinom 
monohidrat

0014151 RIXATHON Sandoz GmbH
koncentrat za rastvor za 

infuziju

100 mg
bočica Farmalogist d.o.o.

0014150 RIXATHON Sandoz GmbH 500 mg

18 Rituksimab bez 
natrijum-hidroksida

001414 Blitzima®
BIOTEC SERVICES 

INTERNATIONAL 
LIMITED, V.Britanija koncentrat za rastvor za 

infuziju

. 100 mg

bočica staklena Adoc d.o.o.

0014144 Blitzima®
BIOTEC SERVICES 

INTERNATIONAL 
LIMITED, V.Britanija

500 mg

20 lenalidomid 10 mg 1014042 LENALIDOMIDE 
ALVOGEN 0

Pharmadox Healthcare 
Ltd.; Pharmacare 

Premium Ltd.; S.C. 
Labormed-Pharma S.A.

kapsula, tvrda 10 mg kapsula Vega d.o.o.

21 lenalidomid 25 mg 1014044 LENALIDOMIDE 
ALVOGEN 0

Pharmadox Healthcare 
Ltd.; Pharmacare 

Premium Ltd.; S.C. 
Labormed-Pharma S.A.

kapsula, tvrda 25 mg kapsula Vega d.o.o.

22 lenalidomid 5 mg 1014041 LENALIDOMIDE 
ALVOGEN 0

Pharmadox Healthcare 
Ltd.; Pharmacare 

Premium Ltd.; S.C. 
Labormed-Pharma S.A.

kapsula, tvrda 5 mg kapsula Vega d.o.o.

23 lenalidomid 15 mg 1014043 LENALIDOMIDE 
ALVOGEN 0

Pharmadox Healthcare 
Ltd.; Pharmacare 

Premium Ltd.; S.C. 
Labormed-Pharma S.A.

kapsula, tvrda 15 mg kapsula Vega d.o.o.

24 romiplostim 0069400 Nplate® Amgen Europe B.V. prašak za rastvor za 
injekciju 250 meg bočica Amicus SRB d.o.o.

25 eltrombopag 25 mg 1069111 REVOLADE 0

Glaxo Wellcome 
Operations; Glaxo 

Wellcome S.A.; Novartis 
Farmaceutica S.A.

film tableta 25 mg tableta Phoenix Pharma 
d.o.o.
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26 cabazitaksel 0039120 Jevtana®
SANOFl-AVENTIS 
DEUTSCHLAND 
GMBH, Nemačka

koncentrat i rastvarač za 
rastvor za infuziju

4,5 ml (60 
mg/1,5 ml) bočica Adoc d.o.o.

27 sorafenib 1039151 NEXAVAR 0

Bayer AG; Bayer 
Healthcare 

Manufacturing S.R.L.; 
Bayer Farmacevtska 

Družba d.o.o.

film tableta 200 mg tableta Vega d.o.o.

28 vemurafenib 1039152 Zelboraf®

DELPHARM MILANO 
S.R.L., Italija; 

F.HOFFMANN-LA 
ROCHE LTD, 

Švajcarska

film tableta 240 mg tableta Roche d.o.o.

29 ruksolitinib 5 mg 1039249 JAKAVI 0 Novartis Pharma Stein 
AG tableta 5 mg tableta Phoenix Pharma 

d.o.o.

30 ruksolitinib 15 mg i 20 
mg

1039250
1039251 JAKAVI 0 Novartis Pharma Stein 

AG tableta 15 mg i 20 mg tableta Phoenix Pharma 
d.o.o.

31 enzalutamid 1039602 Xtandi
ASTELLAS PHARMA 

EUROPE B.V., 
Holandija

kapsula, meka 40 mg kapsula Inpharm CO d.o.o.

32 abirateron 1039721 ZYTIGA JANSSEN CILAG 
S.P.A., Italija tableta 250 mg tableta Inpharm CO d.o.o.

33 pleriksafor 0015121 Mozobil® GENZYME LIMITED, 
V.Britanija rastvor za injekciju 1,2 ml; 20mg/ml bočica Adoc d.o.o.

Понуђач Roche d.o.o. ће набавку извршити уз помоћ подизвођача Adoc d.o.o.

II Комисија за слровођење лредметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је да се донесе Одлука о обустави лоступка 
за јавну набавку Лекова оа Листе лекова, број 404-1-110/20-2 за партију 19- adalimumab, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, из 
разлога наведених у тачки VII ове Одлуке.
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Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси Одлуку 
као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР/ СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ/НАБАВКЕ

Атрнаси

X. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

В.Д. ДИРЕКТ^РА

с : ' П роф .д  р g £ i f  a V  адој e в ић Ш кодр и ћ

I \Vi ^

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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