
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1-13/16-8 
GL-^.2016. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. и члана 109. 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. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/2015) и Извештаја о 
стручној оцени понуда бр. 404-1-13/16-7 од 01.04.2016. године, Директор Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА: ЛЕКОВИ ЗА БМПО И ХОРМОНСКУ ТЕРАПИЈУ У
ГИНЕКОЛОГИЈИ- METILERGOMETRIN

БРОЈ ЈН 404-1-110/16-13
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Диспозитив одлуке

I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку лекова са Листе Д Листе лекова: 
лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији- metilergometrin, број ЈН 404-1-110/16-13, са 
понуђачем „Licentis“ d.o.o из Београда, ул. Тошин бунар 272г, за партију 2- Metilergometrin 0,2 
mg.

II Обуставља се отворени поступак јавне набавке лекова са Листе Д Листе лекова: лекови 
за БМПО и хормонску терапију у гинекологији- metilergometrin, број ЈН 404-1-110/16-13, за партију 
1- metilergometrin 0,1 mg.

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.javnenabavke.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:

Предмет јавне набавке Лекови са Листе Д Листе лекова: лекови за БМПО и хормонску терапију у 
гинекологији- metilergometrin обликован је у 2 партије:

Партија Предмет набавке: Фармацеутски
облик

Јачина
лека Количина Јединица

мере
Процењена 
вредност по 

партији

1. Metilergometrin 0,1 mg раствор за 
инјекцију 0,1 mg/ml 22.050 ампула 561.172,50

2. Metilergometrin 0,2 mg раствор за 
инјекцију 0,2 mg/ml 52.000 ампула 2.667.080,00

УКУПНО: 3.228.252,50

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000- фармацеутски производи, за сваку партију.

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/16-13

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III Основни подаци о понуђачима

Р .Б.... : ■
I  ■ tНазив понуђача Адреса

1. Licentis d.o.o. Београд, Тошин бунар 272г
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Укупан број поднетих понуда: 1 (једна). 

Број понуда по партијама:

Партија Предмет набавке: Број понуда no 
партији Назив понуђача

1 Metilergometrin 0,1 mg /

2 Metilergometrin 0,2 mg 1 Licentis d.o.o.
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IV Стручна оцена понуда 

1. LICENTIS d.o.o.

Број под којим је понуда заведена: 1 
Назив понуђача: Licentis d.o.o.
Понуда број 141/16 од 22.03.2016. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 
Понуђач је поднео понуду за партију 2

I-
Пар
тија

II - Предмет набавке
ill - 

Шифра 
лека

IV - Заштићени 
назив понуђеног 

лека
V - Произвођач

VI -
Фармацеутски

облик

VII - Јачина 
лека

VIII - 
Јединица 

мере

IX - 
Количина

X -
Јединична

цена

XI - Укупна 
цена без 

ПДВ-а

XII - Износ 
ПДВ-а

XIII - Укупна 
цена са ПДВ- 

ом

2 Metilergometrin 
0,2 mg

N003871 Methylergometrine
-Rotexmedica

Rotexmedica
GMBH

Arzleimittelwer
k

раствор за 
инјекцију 0,2 mg/ml ампула 52.000 48,16 2.504.320,00 250.432,00 2.754.752,00

UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV-A 2.504.320,00

IZNOS PDV-A 250.432,00

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV-OM 2.754.752,00

Рок испоруке износи 24 сата од добијања законом предвиђене документације за промет нерегистрованог лека.
Рок важења понуде је 90 од дана отварања понуда.
Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.
Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 2262/2014 од 05.05.2014. године о упису у Регистар понуђача.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре, дана 01.04.2016. године, констатовала да је понуђач 
уписан у Регистар понуђача и да је регистрација активна.
Приликом оцене достављене понуде, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србија, дана 01.04.2016. године, 
констатовала да понуђач није у поступку ликвидације, односно стечаја.
Комисија је констатовала да је понуђена цена нижа од процењене вредности за партију 2.

Сходно напред наведеном, Комисија констатује да је понуда прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

5



V Одбијене понуде
V поступку јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и услед тога 

није било понуда које су одбијене.

VI Критеријум за доделу уговора и рангирање 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача за партију 2:

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Ред.
бр. Понуђач Понуђена 

јединична цена
Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

Metilergometrin 0,2 mg 1 Licentis d.o.o 48,16 2.504.320,00

Напомена:
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. 
став4. Закона ојавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

У складу са чланом 79. став 2 Закона, 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. Будући да је Комисија утврдила 
да понуђач, чија је понуда оцењена као најповољнија, испуњава услове за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у јавно 
доступне податке, од истог није захтевано достављање доказа, у складу са чланом 79. став 2. 
Закона.

VII Разлог за обуставу поступка

Поступак предметне јавне набавке се обуставља за партију 1, будући да нема 
места примени чл. 107 ст. 3 Закона, из разлога што за наведену партију није прибављена 
ниједна понуда.

VIII Предлог комисије

I Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке, после стручне оцене 
понуда предпожила је да се Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 
лекова с Листе Д Листе лекова: лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији- 
metilergometrin, број ЈН 404-1-110/16-13, за партију 2, додели доленаведеном понуђачу:

Партија Предмет набавке Назив понуђача
Понуђена 

јединична цена 
по јединици 

мере

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а

Процењена
вредност

2 Metilergometrin 0,2 mg Licentis d.o.o 48,16 2.504.320,00 2.667.080,00

Укупно без ПДВ-а 2.504.320,00

Изабрани понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.
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II Комисија је предпожила да се донесе Одпука о обустави поступка јавне набавке 
за партију 1, из разлога што нема места примени чл. 107 ст. 3 Закона, будући да 
Наручилац није прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Наиме, за партију 1 није прибављена ниједна понуда.

Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

VIII 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).

57016 .20/77
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