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Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-27/18-19
9.8.2018. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и
Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-30, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 6.8.2018. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину,
број ЈН 404-1-110/18-30, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) као
заинтересовано лице обраћамо вам се захтевом за додатним информацијама и објашњењем у вези
поступкa јавна набавка бр. 404-1-110/18-30 (јавна набавка Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за
2018. годину)
Увидом у техничку спецификацију - Прилог Б конкурсне документације, установили смо да је
Наручилац формирао партију 80 на начин да је лекове истог ИНН-а а различитих паковања (1000 ml и
2000 ml) објединио. Међутим, на овај начин онемогућено је подношење исправне понуде за ову партију,
имајућу у виду да смо ми, као носилац дозволе још 09.03.2018. поднели обавештење РФЗО-у о укидању
дозволе за лек у паковању од 1000 ml. Том приликом смо поднели и прописан Образац ЦКЛ-2 (скениран
образац Вам достављамо у прилогу) са захтевом за скидање лека у паковању од 1000 мл са Листе
лекова .
Предлог: Предлажемо да, уважавајући наведене чињенице, извршите измену конкурсне
документације на начин да се из партије 80. уклони паковање лека од 1000 ml тако да у партији 80.
остане само лек у паковању од 2000 ml.
Tакође, заинтересовано лице је у прилогу додатног појашњења доставио Обавештење о престанку
важења дозволе за лек са Листе Б на захтв носиоца дозволе и Образац ЦКЛ-2 са захтевом за скидање
лека у паковању од 1000 ml са Листе лекова .
Одговор :
Kомисија прихвата примедбу заинтересованог лица.
Прилог Б - Техничка спецификација и Прилог В – Образац 4.1 (Образац понуде) ће бити
измењен тако да назив партије 80 гласи - alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijumhlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina za centralni i
periferni venski kateter, do 1250 kcal, 2000 ml.
Количина за партију 80 биће укупна количина 898.000 ml, процењене јединичне цене 1,73
динара.
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