РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-87/15-22
16.12.2015. године
Јована Мариновића бр.2
Београд

На основу члана 108. и члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање
("Службени гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015) и Извештаја о
стручној оцени понуда бр. 404-1-87/15-21 од 14.12.2015. године, Директор Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЛЕКОВА СА Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ
БРОЈ ЈН 404-1-110/15-98
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Диспозитив одлуке
I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Лекова са Ц Листе лекова за период од
6 месеци, број ЈН 404-1-110/15-98, са следећим понуђачима, за доле наведене партије:
Партија

Предмет набавке

Понуђач

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

2

ibandronat/
ibandronska kiselina

Roche d.o.o. са подизвођачем Adoc
d.o.o.

186.845,30

4

zoledronska kiselina

Phoenix Pharma d.o.o.

1.242.982,20

5

riluzol

Farmalogist d.o.o.

2.798.143,04

II Обуставља се отворени поступак јавне набавке Лекова са Ц Листе лекова за период од 6
месеци, број ЈН 404-1-110/15-98, за следеће партије:
Партија

ИНН

Фармацеутски облик

Јачина лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
вредност

1

pamidronska
kiselina

prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju

2 po 10 ml (30
mg)

liobočica

90

153.238,50

3

ibandronska
kiselina

koncentrat za rastvor za
infuziju

1 po 2 ml (2
mg/2 ml)

ampula

1

5.260,60

3

Образложење
I. Подаци о наручиоцу
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.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.

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 Лековa са Ц Листе лекова за период од 6 месеци обликован је у 5 партија, и
то:
Партија
1
2
3

ИНН

Фармацеутски облик

Јачина лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
вредност

pamidronska
kiselina
ibandronat/
ibandronska
kiselina
ibandronska
kiselina

prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju

2 po 10 ml (30
mg)

liobočica

90

153.238,50

koncentrat za rastvor za
infuziju

1 po 6 mg/6 ml

bočica

17

241.959,30

koncentrat za rastvor za
infuziju
prašak za rastvor za
infuziju i/ili koncentrat
za rastvor za infuziju

1 po 2 ml (2
mg/2 ml)

ampula

1

5.260,60

4 mg/5ml

bočica i/ili
liobočica

340

1.799.059,00

film tableta

56 po 50 mg

tableta

8.624

2.999.427,20

4

zoledronska
kiselina

5

riluzol

УКУПНО

5.198.944,60

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи
3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-98
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

Датум пријема

Сат

1

PharmaSwiss d.o.o.

Батајнички друм 5а

4.12.2015.

10,55

2

Farmalogist d.o.o.

Миријевски булевар 3

7.12.2015.

8,40

3

Roche d.o.o.

Милутина Миланковића 11а

7.12.2015.

9,05

4

Phoenix Pharma d.o.o.

Боре Станковића 2

7.12.2015.

9,38

Укупан број поднетих понуда: 4
Број понуда по партијама:
Број
партије

Назив партије

Број
понуда

Број
партије

Назив партије

Број
понуда

1

pamidronska kiselina

0

4

zoledronska kiselina

3

2

ibandronat/
ibandronska kiselina

1

5

riluzol

2

3

ibandronska kiselina

0
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IV. Стручна оцена понуда
1. PharmaSwiss d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 1
Назив понуђача: PharmaSwiss d.o.o.
Понуда број 6358 од 24.11.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за партију: 4
Part
ija

Predmet nabavke

JKL

Zaštićeni naziv
ponuđenog
dobra

Proizvođač

4

zoledronska
kiselina

0059222

Zoledronate
PharmaSwiss

PharmaSwiss
d.o.o.

Farmaceutski
oblik

Jačina leka

Jedinica
mere

Kоličina

prašak za rastvor
za infuziju i/ili
koncentrat za
rastvor za infuziju

4 mg/5ml

bočica i/ili
liobočica

340

Jedinična
cena

Ukupna cena
bez PDV-а

Iznos PDVа

Ukupna cena sa
PDV-om

1,301,180.00

130,118.00

1,431,298.00

Ukupna vrednost ponude bez PDV-а

1,301,180.00

Iznos PDV-а

130,118.00

Ukupna vrednost ponude sa PDV-оm

1,431,298.00

3,827.00

Рок испоруке износи 24 сата од пријема писменог захтева купца
Рок важења понуде је 120 дана од дана отварања понуда.
Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача PharmaSwiss 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).
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2. Farmalogist d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 2
Назив понуђача: Farmalogist d.o.o.
Понуда број P001581 од 04.12.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 4 и 5
Predmet nabavke

JKL

Zaštićeni naziv
ponuđenog
dobra

4

zoledronska
kiselina

0059010,
0059210,
0059211

ZITOMERA,
ZOMETA

5

riluzol

1079070

RILUTEK

Partija

Proizvođač

Farmaceutski
oblik

Jačina leka

Jedinica
mere

Kоličina

Actavis Italy
S.P.A.,
Novartis
Pharma Stein
AG

prašak za
rastvor za
infuziju i/ili
koncentrat za
rastvor za
infuziju

4 mg/5ml

bočica i/ili
liobočica

340

Sanofi
Winthrop
Industrie

film tableta

56 po 50 mg

tableta

8.624

Jedinična
cena

Ukupna cena
bez PDV-а

Iznos PDVа

Ukupna cena
sa PDV-om

3,581.84

1,217,825.60

121,782.56

1,339,608.16

324.46

2,798,143.04

279,814.30

3,077,957.34

Ukupna vrednost ponude sa PDV-оm

4,015,968.64

Iznos PDV-а

401,596.86

Ukupna vrednost ponude bez PDV-а

4,417,565.50

Рок испоруке износи 72 сата од пријема писменог захтева купца.
Рок важења понуде је 95 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је исказао трошкове припреме понуде у износу од 150,00 динара са ПДВ-ом.
Комисија је констатовала да је 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 партију 5 – riluzol.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Farmalogist d.o.o. неодговарајућа, у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), за партију 4 – zoledronska kiselina. Наиме, увидом у образац 4.1 - Понуда за јавну набавку Лекова
са Ц Листе лекова за период од 6 месеци, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, утврђено је да је понуђач
Farmalogist d.o.o. у колони ЈКЛ, за партију 4 - zoledronska kiselina, унео 3 ЈКЛ шифре, и то 0059010, 0059210 и 0059211. Претрагом Листе лекова који
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, утврђено је да се наведени ЈКЛ 0059210 - Zometa, prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju; 4mg/5mL; bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1x5mL, не налази на важећој Листи лекова. Како су предмет јавне набавке
само Лекови са Листе лекова, и то Ц Листе лекова, понуда понуђача Farmalogist d.o.o., за партију 4 се одбија као неодговарајућа.

6

3. Roche d.o.o. са подизвођачем Adoc d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 3
Назив понуђача: Roche d.o.o.
Понуда број 17764/15 од 04.12.2015. године
Понуђач је поднео понуду: са подизвођачем Adoc d.o.o.
Понуђач је поднео понуду за партију: 2
Part
ija

Predmet nabavke

2

ibandronat/
ibandronska
kiselina

JKL

Zaštićeni
naziv
ponuđenog
dobra

Proizvođač

Farmaceutski
oblik

Jačina leka

Jedinica
mere

Kоličina

0059086

Bondronat®

ROCHE
DIAGNOSTICS
GMBH,
Nemačka

koncentrat za
rastvor za
infuziju

1 po 6 mg/6 ml

bočica

17

Jedinična
cena

Ukupna cena
bez PDV-а

Iznos PDVа

Ukupna cena sa
PDV-om

186,845.30

18,684.53

205,529.83

Ukupna vrednost ponude bez PDV-а

186,845.30

Iznos PDV-а

18,684.53

Ukupna vrednost ponude sa PDV-оm

205,529.83

10,990.90

Рок испоруке износи 48 сати од пријема писменог захтева купца
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.
Комисија констатује да је понуда понуђача Roche d.o.o. са подизвођачем Adoc d.o.o., који ће вршити послове комерцијале и дистрибуције у
вредности од 2,3%, 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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4. Phoenix Pharma d.o.o.
Број под којим је понуда заведена: 4
Назив понуђача: Phoenix Pharma d.o.o.
Понуда број 410/15 од 04.12.2015. године
Понуђач је поднео понуду: самостално
Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 4 и 5
Part
ija

Predmet nabavke

4

zoledronska
kiselina

5

riluzol

Zaštićeni
naziv
ponuđenog
dobra

Proizvođač

Farmaceutski
oblik

Jačina leka

Jedinica
mere

Kоličina

0059010

ZITOMERA

ACTAVIS
ITALY S.P.A

prašak za rastvor
za infuziju i/ili
koncentrat za
rastvor za infuziju

4 mg/5ml

bočica i/ili
liobočica

340

1079070

RILUTEK

SANOFI
WINTHROP
INDUSTRIE

film tableta

56 po 50 mg

tableta

8.624

JKL

Jedinična
cena

Ukupna cena
bez PDV-а

Iznos PDVа

Ukupna cena sa
PDV-om

1,242,982.20

124,298.22

1,367,280.42

2,969,415.68

296,941.57

3,266,357.25

Ukupna vrednost ponude bez PDV-а

4,212,397.88

Iznos PDV-а

421,239.79

Ukupna vrednost ponude sa PDV-оm

4,633,637.67

3,655.83

344.32

Рок испоруке износи 24 сата од пријема писменог захтева купца
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.
Комисија констатује да је понуда понуђача Phoenix Pharma 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).
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V. Одбијене понуде
Број под
којим је
понуда
заведена

Назив
понуђача

Farmalogi
st d.o.o.

2

Партија
за коју се
одбија
понуда

Разлози за одбијање понуде

Процењена
вредност без
ПДВ-а

Понуђена цена
(укупна цена
без ПДВ-а)

4

Понуда понуђача Farmalogist d.o.o. је
одбијена, као неодговарајућа, у складу
са чланом 106. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15), за партију 4 –
zoledronska kiselina. Наиме, увидом у
образац 4.1 - Понуда за јавну набавку
лекова са Ц Листе лекова за период од
6 месеци, који у себи садржи образац
структуре цене са упутством како да се
попуни, утврђено је да је понуђач
Farmalogist d.o.o. у колони ЈКЛ, за
партију 4 - zoledronska kiselina, унео 3
ЈКЛ шифре, и то 0059010, 0059210 и
0059211. Претрагом Листе лекова који
се прописују и издају на терет
средстава
обавезног
здравственог
осигурања, утврђено је да се наведени
ЈКЛ 0059210 - Zometa, prašak i
rastvarač za rastvor za infuziju; 4mg/5mL;
bočica sa praškom i ampula sa
rastvaračem, 1x5mL, не налази на
важећој Листи лекова. Како су предмет
јавне набавке само Лекови са Листе
лекова, и то Ц Листе лекова, понуда
понуђача Farmalogist d.o.o., за партију 4
се одбија као неодговарајућа.

1.799.059,00

1.217.825,60

VI.
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VII. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача по партијама:
Понуђена
јединична цена

Понуђена укупна
цена без ПДВ-а

Партија

Предмет набавке

Назив понуђача

2

ibandronat/
ibandronska kiselina

Roche d.o.o. са подизвођачем
Adoc d.o.o.

10.990,90

186.845,30

Phoenix Pharma d.o.o.

3.655,83

1.242.982,20

4

zoledronska kiselina
PharmaSwiss d.o.o.

3.827,00

1.301.180,00

Farmalogist d.o.o.

324,46

2.798.143,04

Phoenix Pharma d.o.o.

344,32

2.969.415,68

5

riluzol

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у
поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног, печатом овереног и потписаног
обрасца изјаве понуђача дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о
испуњености услова (образац 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 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, у складу са чланом 79. став 2 Закона о јавним набавкама.
Приликом прегледа понуде која је оцењена као најповољнија, Комисија је на интернет
страници Агенције за привредне регистре утврдила да су понуђачи Farmalogist d.o.o., Roche
d.o.o. са подизвођачем Adoc d.o.o. и Phoenix Pharma d.o.o., уписани у регистар понуђача и да су
регистрације активне.
Такође, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да
над понуђачима Farmalogist d.o.o., Roche d.o.o. са подизвођачем Adoc d.o.o. и Phoenix Pharma
d.o.o. није покренут поступак стечаја и на интернет страници Народне банке Србије је утврдила
да рачуни наведених понуђача нису били у блокади у складу за захтевима у конкурсној
документацији.
Како је Комисија утврдила да понуде понуђача Farmalogist d.o.o., Roche d.o.o. са
подизвођачем Adoc d.o.o. и Phoenix Pharma d.o.o. испуњавају услове за учешће у поступку
јавне набавке и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у јавно доступне податке
на горе наведеним интернет страницама, од понуђача чије су понуде оцењене као
најповољније, 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).

VIII. Трошкови припремања понуде
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 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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