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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
08/2 Број: 404-1-36/14-20 
 23.04.2014. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д 
 

На основу чл. 108. и чл. 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012),  
члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 81/2011, 
57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-36/14-19 од 
17.04.2014. године, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање, у својству Наручиоца у 
поступку јавне набавке лекова за лечење урођених болести метаболизма - аlglukozidaza alfa и 
idursulfaza број ЈН: 404-3-110/14-55, доноси: 

 
 

О Д Л У К У  
 
 I - О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку лекова за лечење урођених болести метаболизма - 
аlglukozidaza alfa и idursulfaza, број ЈН: 404-3-110/14-55, за партију 1: 

 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
НАЗИВ 

ПОНУЂАЧА 
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

1. аlglukozidaza alfa Аdoc d.o.o. Београд, Милорада Јовановића 1 

 
           II -  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА јавне набавке лекова за лечење урођених болести метаболизма 
- аlglukozidaza alfa и idursulfaza број ЈН: 404-3-110/14-55, за партију 2 - idursulfaza. 

  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
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: Централно тело за јавне набавке 
5.  Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 
6. Предмет јавне набавке: Лекови за лечење урођених болести метаболизма - аlglukozidaza 

alfa и idursulfaza, број ЈН: 404-3-110/14-55 - обликован је у 2 партије: 
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ЈЕД. 

МЕРЕ 
 

КОЛИЧИНА 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

1. аlglukozidaza alfa amp. 301 18.412.741,90 

2. idursulfaza amp. 413 128.157.451,80 

УКУПНО: 146.570.194,00 

 
Редни број набавке: 404-3-110/14-55; 
Ознака из Општег речника  набавке: на позицији 33610000 - Медицински производи за 

пробавни тракт и метаболизам. 
Лекови за лечење урођених болести метаболизма - аlglukozidaza alfa и Idursulfaza не налазе 

се на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 
али обзиром да је чл. 14 ст. 10., 11. и 12. Правилника о садржају и обиму права на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији (''Сл.гласник РС'' бр. 3/14) 
прецизирано да осигураном лицу оболелом од ретке урођене болести метаболизма, здравствена 
установа терцијарног нивоа обезбеђује лекове који се не налазе на Листи лекова, а који представљају 
ензимску супституциону терапију, Комисија Републичког фонда за лечење урођених болести 
метаболизма донела је одлуку да је за потребе лечења 7 осигураних лица која болују од Хантерове 
болести и 1 од Помпове болести, потребно обезбедити горе наведене лекове. 

http://www.rfzo.rs/
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          Обзиром на напред наведено, као и чињеницу да се мора обезбедити несметан рад 
здравствених установа, а све у смислу поштовања чл. 178. ст. 3. Закона о здравственом осигурању 
(Службени гласник РС” бр. 107/2005, 109/2005-исправка, 57/201 и 119/2012), одн. законску обавезу 
даваоца здравствених услуга да осигураним лицима мора обезбедити потребне лекове, Републички 
фонд је, као наручилац, у име и за рачун здравствених установа, спровео поступак предметне јавне 
набавке, с тим што ће уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем непосредно закључити 
здравствена установа. 
 

7. Процењена вредност набавке: 146.570.194,00 динара без ПДВ-а. 
 

8. Укупан број поднетих понуда: 1 
 

           Благовремено, тј. до дана 17.04.2014. године, до 09,30 часова, Наручиоцу је пристигла понуда 
следећег понуђача: 

Р.Б. Назив понуђача Адреса Датум пријема Сат 

1. Аdoc d.o.o. 
Београд, Милорада Јовановића 

1 
17.04.2014.године 08,40 

Неблаговремених понуда није било. 
 

            Број понуда по партијама: 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
БРОЈ ПОНУДА 

ПО 
ПАРТИЈАМА 

1. аlglukozidaza alfa 1 

2. idursulfaza 0 

 
   9.Основни подаци о понуђачима и стручна оцена понуда:  

         9.1. Број под којим је понуда заведена: 1 
          Назив понуђача: Аdoc d.o.o. из Београда. 
          Понуда број: 6660 од 17.04.2014. године 
          Понуђач је самостално доставио понуду. 
          Понуђач је доставио документа предвиђена конкурсном документацијом. 
           

ПАРТ
ИЈА 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ ЛЕКА 

ЈАЧИНА 
ЛЕКА 

КОЛИЧИНА 

У amp. 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА amp. 
БЕЗ ПДВ-А 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 
БЕЗ ПДВ-А 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 
СА ПДВ-ОМ 

1. 
аlglukozidaza 

alfa 
Myozyme 50mg 301 61.171,90 18.412.741,90 20.254.016,09 

Укупно са ПДВ-ом: 20.254.016,09 

           
           Рок важења понуде је 30 данa од дана отварања понуде. 
 
          Понуђач је као саставни део своје понуде  исказао трошкове припреме понуде у износу од 
100,00 динара.  
          Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача.  
             Након првог круга преговарања представник понуђача је изјавио да остаје при цени из понуде. 
          Комисија за спровођење предметне јавне набавке је констатовала да је достављена понуда 
понуђача Аdoc d.o.o., за партију 1, прихватљива у смислу чл. 3. ст. 1. тач. 33) Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12). 

 
10. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
11. Назив понуђача којем се додељује уговор: 
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ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
НАЗИВ 

ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂЕНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а 

1. аlglukozidaza alfa Аdoc d.o.o. 61.171,90 18.412.741,90 

 
 12. Разлог за обуставу поступка јавне набавке за партију 2: 
 

        Поступак јавне набавке лекова за лечење урођених болести метаболизма - аlglukozidaza alfa и 
idursulfaza, за партију 2, обуставља се из разлога што Комисија није у могућности да директору 
Републичког фонда за здравствено осигурање предложи oдлуку о додели уговора за партију 2, јер за 
исту није достављена ниједна понуда.  

На основу наведеног, директор Републичког фонда за здравствено осигурање је, применом 
чл. 108. и 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12), донео одлуку као у 
диспозитиву.  

 
13. Tрошкови припремања понуда: 
 

  Разлози обустављања поступка јавне набавке лекова за лечење урођених болести 
метаболизма - аlglukozidaza alfa и idursulfaza, за партију 2, нису на страни наручиоца. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 

 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 чл. 149. ст. 7. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ број 124/2012). 
 
 

 

62014.61/43 


