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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови за
лечење ретких болести број 404-1-110/18-10, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 04.05.2018. године, заинтересованo лицe се путем електронске поште обратилo
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење
ретких болести број 404-1-110/18-10, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1: Дана 20.04.2018., објављен је позив за подношење понуда ради спровођења
централизоване јавне набавке бр. ЈН 404-1-110/18-10, чији су предмет Лекови за лечење ретких
болести. Лекови који су предмет ове набавке се на основу Уредбе о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке набављају централизовано од стране
Републичког фонда за здравствено осигурање за потребе здравствених установа из Плана мреже.
Предмет ове јавне набавке је обликован у 22 партије.
Обзиром да се у конкурсној документацији у Моделу оквирног споразума чланом 5.2 као
критеријум за одређивање цена у јавној набавци наводи Одлука о највишим ценама лекова у
хуманој медицини а чији је режим издавања на рецепт, молимо за појашњење зашто су у
партијама: 13,14, 16,17, 18, 19 и 20 процењене јединичне цене значајно ниже од цена утврђених
Одлуком која је ступила на снагу 03. марта 2018.г. (Сл гласник РС бр. 14/2018, од 23.02.2018.г.).
Одговор 1: Предмет јавне набавке Лекови за лечење ретких болести број 404-1-110/18-10 су
регистровани и нерегистровани лекови у Републици Србији. Приликом одређивања
процењене вредности по партијама, комисија за јавну набавку се водила Одлуком о
највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на
рецепт, ценама из оквирних споразума из поступака јавних набавки спроведених у 2017.
години и ценама за нерегистроване лекове у земаљама из окружења, а све у складу са
финансијским средствима опредељеним Финансијским планом Републичког фонда за 2018.
годину, односно Закључком Владе Републике Србије, 05 број 500-198/2018 од 11.01.2018.
године, којим су обезбеђена средства у буџету Републике Србије за лечење лица оболелих
од ретких болести.
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