Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
Сектор за јавне набавке
08/5 број: 404-1-47/15-6
04.06.2015.године
Јована Мариновића 2
Београд
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15), Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку Лековa са Листе Б и Листе Д: protamin, vinblastin и hidrokortizon 100 mg

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, ће спровести поступак јавне
набавке, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене установе.
5. Редни број јавне набавке: 404-3-110/15-56
6. Предмет јавне набавке: Лекови са Листе Б и Листе Д: protamin, vinblastin и hidrokortizon
100 mg
7. Врста предмета јавне набавке: добра
8. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Партија

Предмет набавке

Јединица
мере

Количина

1

protamin, rastvor za injekciju 50mg/5ml

ампула

19.720

2

vinblastin, liobočica sa rastvaračem u
ampuli 10mg/5ml

ампула

1.200

3

hidrokortizon, prašak za injekciju 100mg

ампула

4.990

Процењена вредност
16.663.400,00
1.253.400,00
798.400,00

Предмет јавне набавке је обликован у 3 (три) партије.
Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи
9. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за

отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој
вези са наручиоцем.
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) спроводи
централизоване поступке јавних набавки за потребе здравствених установа из Плана мреже, у складу
са чланом 17б Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13 и 119/14) (у даљем тексту:
Уредба), коју доноси Влада Републике Србије.
У складу са наведеном Уредбом, Републички фонд је спровео поступак јавне набавке лекова
са Б Листе лекова, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и
14/15), која је обухватала и лекове protamin, vinblastin и hidrokortizon 100 mg.
Међутим, како је поступак набавке ова три лека, који су изузетно значајни за здравље
становништва, обустављен, а имајући у виду да Републички фонд мора обезбедити несметан рад
здравствених установа, а све у смислу поштовања чл. 178. став 3. Закона о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС” бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14 и
126/14-УС), одн. законске обавезе даваоца здравствених услуга да осигураним лицима мора
обезбедити потребне лекове, Републички фонд је у обавези да поново покрене поступак јавне
набавке.
Ово нарочито из разлога што, сходно члану 212а Закона о здравственом осигурању,
здравствене установе из Плана мреже не могу да набављају робе и услуге за које Републички фонд, у
име и за рачун тих установа, спроводи централизоване јавне набавке.
За лек protamin, Републички фонд је спровео два отворена поступка јавне набавке, на основу
члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15) и покушао да
предметни лек учини доступним здравственим установама.
Први поступак јавне набавке предметног лека обустављен је из разлога што није достављена
ниједна понуда. У поновљеном поступку јавне набавке, наручилац је примио једну понуду, која је
оцењена као неприхватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, из
разлога што је иста изнад процењене вредности јавне набавке, за тај лек. Понуђач који је доставио
понуду за лек protamin, нудио је нерегистрован лек са Д Листе лекова, који нема дефинисану цену, а
из разлога што лек са Б Листе лекова, који производи Galenika a.d. Београд, тренутно није доступан, о
чему је Републички фонд и обавештен. Наручилац, иако се ради о изузетно важном леку, није био у
могућности да примени члан 107. став 4. Закона о јавним набавкама јер је понуђена цена вишеструко
већа од процењене вредности јавне набавке за тај лек.
Дана 27.5.2015. године Републички фонд је примио допис произвођача Galenika a.d. Београд,
код нас заведен под бројем 404-675/15, у којем се наводи да ће производња предметног лека моћи да
започне у септембру 2015. године, а да ће исти, због неопходних анализа, бити доступан
здравственим установама у јануару 2016. године.
Тренутне залихе произведеног лека у Србији имају рок трајања до 30.06.2015. године обзиром
да је у 2014. години, од стране Агенције за лекове и медицинска средства (у даљем тексту: АЛИМС),
одобрено продужења рока трајања само за серију лека 06811 и датум производње 06.2011. године.
У прилогу Управи за јавне набавке уз захтев за мишљење о основаности примене
преговарачког поступка достављен је Алерт за лек упућен здравственим радницима од стране
произвођача Галеника а.д., као и условно Решење АЛИМС-а за лек Protamin sulfat®, rastvor za injekciju,
5x50mg/5ml, произвођача Galenika a.d. за серију лека 06811 датума производње 06.2011. године.
Имајући у виду значај обезбеђивања лека Републички фонд сматра да је неопходно исти
набавити за период до јануара 2016. године, односно до тренутка када ће лек бити произведен и
обезбеђен од стране произвођача Galenika a.d. Београд и то по цени која не сме да прелази цену из
Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Наиме, због деловања као моћни антидот за хепарин, protamin се, осим у преоперативном и
постоперативном периоду, користи и након дијализе бубрежних болесника, као и код већих крварења
насталих као последица предозирања хепарином. Како је лек неопходан за рад кардиоваскуларних
клиника у Србији, његов недостатак зауставља обављање хируршког програма, а самим тим
онемогућава исте у обављању делатности, те је Републички фонд у обавези да набави поменути лек
за период од 7 месеци, одн. од јула 2015. до јануара 2016. године.
За лек vinblastin, Републички фонд је такође спровео два отворена поступка јавне набавке, на
основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12 и 14/15).
Оба поступка јавне набавке предметног лека обустављена су из разлога што није достављена
ниједна понуда.
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Сектор за јавне набавке је, одмах по добијању информације да произвођач неће моћи да
обезбеди континуитет у снабдевању леком винбластин, контактирао носиоца дозволе,
представништво фирме Richter Gedeon, које нас је обавестило да је неизвесна даља производња лека
након утрошка тренутно расположивих залиха.
Тренутно је расположива количина 2.203 ампуле са роком трајања октобар 2015. године, док је
јавна набавка предметног лека била расписана на количину од 3.028 у првом поступку и за период 15
месеци, односно 2.650 ампула у поновљеном поступку јавне набавке за период 13 месеци.
Дана 27.5.2015. године Републички фонд је примио допис представништва произвођача Richter
Gedeon, код нас заведен под бројем 404-676/15, у којем се наводи да је компанија Richter Gedeon Nyrt.
прекинула производњу овог лека и да није извесно када и да ли се може очекивати наставак
производње истог, али да постоје тренутно расположиве залихе и то у количини од 2.203 ампуле са
роком до октобра 2015. године.
Републички фонд сматра да једино што тренутно може јесте да покуша да набавком реши
проблем снадбевања за период за који може да обезбеди количине, како би обезбедио наставак
терапије постојећим пацијентима, као и започињање терапије оним пацијентима са новооткривеним
обољењем.
Решавање проблема снадбевања је од виталног значаја за пацијенте, јер је у питању
цитостатик који се користи као монотерапија у лечењу Хочкиновог и нон-Хочкиновог лимфома, као и
код тумора тестиса, тј. обољења која су у порасту по броју оболелих и никако се не сме дозволити да
дође до дисконтинуитета у снадбевању. Свако одлагање у примени терапије доводи у питање
претходно примљене дозе, а самим тим се умањује ефекат лечења.
За лекове hidrokortizon 100mg и 500mg, Републички фонд је такође спровео два отворена
поступка јавне набавке, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12 и 14/15).
Први поступак јавне набавке предметних лекова обустављен је из разлога што није
достављена ниједна понуда. У поновљеном поступку јавне набавке, наручилац је примио две понуде
за лек hidrokortizon 100mg које су оцењене као неприхватљиве, у смислу члана 3. став 1. тачка 33.
Закона о јавним набавкама, из разлога што су изнад процењене вредности јавне набавке, за тај лек.
Понуђачи који су доставили понуду за лек hidrokortizon 100mg, нудили су нерегистрован лек са Д
Листе лекова, који нема дефинисану цену, а из разлога што лек са Б Листе лекова, који производи
Hemofarm a.d. Београд, није доступан, о чему смо и обавештени. Наиме, произвођач предметног лека
обавестио је Републички фонд дописом број 404-1953/14-6 од 4.12.2014. године да исти неће
прометовати на тржишту Србије у 2015. години.
За лек hidrokortizon 500mg у оба поступка није пристигла ниједна понуда, те неће бити предмет
ове јавне набавке.
Лек hidrokortizon је неопходан у терапији стања у којима је потребно брзо и интензивно
дејство кортикостероида. Најчешће су то: ендокрини поремећаји (примарна и секундарна
инсуфицијенција надбубрежне жлезде), системски еритематозни лупус, дерматолошка обољења
(међу којима и тешки облици erythema multiforme - Stevens-Johnson синдром), алергијске болести и
реакције (бронхијална астма, анафилактичке реакције), гастроинтестинална обољења (улцерозни
колитис, Chron-ова болест), болести респираторног тракта, ургентна стања (стање шока
проузроковано инсуфицијенцијом надбубрега, као и стања шока након неуспеха конвенционалне
терапије када постоји могућност постојања инсуфицијенције надбубрега),...
Предметни лек би био обезбеђен за период од 7 (седам) месеци.
Дана 29.05.2015. године Републички фонд се обратио Управи за јавне набавке захтевом за
мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Управа за јавне набавке је дописом број 404-02-2040/15 од 02.06.2015. године, наш број 404695/15-1, дала мишљење о испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15).
10. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Р.Б.
1.

Назив понуђача
„Medicom“ d.o.o.

Адреса
Шабац, Поцерска 3
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2.

„PharmaSwiss“ d.o.o.

Београд, Батајнички друм 5а

3.

„B. Braun Adria RSRB“

Београд, Ђорђа Станојевића 14

4.

„Licentis“ d.o.o.

Београд, Тошин бунар 272г

5.

„Phoenix pharma“ d.o.o.

Београд, Боре Станковића 2

6.

„Vega“ d.o.o.

Ваљево, Вука Караџића 41

7.

„Makler“ d.o.o.

Београд, Београдска 39

8.

„Beohem–3“ d.o.o.

Београд, Трстењакова 9

9.

„Erma“ d.o.o.

Београд, Аутопут за Нови Сад 96

10.

„Farmalogist“ d.o.o.

Београд, Миријевски булевар 3

11.

„Boehringer Ingelheim Serbia“ d.o.o.

Београд, Милентија Поповића 5а

12.

„Ino-pharm“ d.o.o.

Београд, Браће Ковач 2

13.

„Roche“ d.o.o.

Београд, Милутина Миланковића 11а

14.

„Adoc“ d.o.o.

Београд, Милорада Јовановића 11

15.

„Inpharm Co“ d.o.o.

Београд, Цара Душана 266

16.

„Medikunion“ d.o.o.

Београд, Љубе Дидића 19

17.

„Slaviamed“ d.o.o.

Београд, Булевар ослобођења 177

18.

„Peyton medical“ d.o.o.

Београд, Војводе Степе 52
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