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Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-32/18-28
31.8.2018. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са
Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31, сагласно члану 63. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 30.8.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018.
годину, број ЈН 404-1-110/18-31, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
У позиву за подношење понуде број ЈН 404-1-110/18-31 од 09.08.2018. за Цитостатике са Листе Б
и Листе Д лекова и накнадном изменом техничке спецификације су уврштене све јачине лека генеричког
назива leuprorelin, а које се налазе на Листи лекова.
Прегледом одобрених индикација за лек leuprorelin 3,75 mg је уочено да постоје разлике у
идикацијама између лекова Lupron и лека Lutratе депо јачине 3,75 mg
Лек Lutratе депо је индикован за:
1. Карцином простате, локално узнапредовали, у комбинацији са радиотерапијом, у трајању од 12
месеци, код пацијената са PS 0 или 1 (C61);
2. Карцином простате, метастатски PS 0-2 (C 61).
Док лек Лупрон има више одобрених индикација:
1. Ендометриоза (N80);
2. Медикаментна кастрација за карцином дојке (C50) у трајању терапије до 36 месеци;
3. Карцином простате, локално узнапредовали, у комбинацији са радиотерапијом, у трајању од 12
месеци, код пацијената са PS 0 или 1 (C 61);
4. Карцином простате, метастатски PS 0-2 (C 61).
Обраћамо се молбом да размотрите следећу опцију:
Да ли постоји могућност да се узевши у обзир разлике у одобреним индикацијама наведена јачина – 3,75
mg раздвоји у 2 партије по инидкацијама?
Одговор:
Прихвата се предлог заинтересованог лица. Сходно наведеном биће извршена измена
конкурсне документације у Прилогу Б – Техничка спецификација и Прилогу В – образац бр. 4.1.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Сагласни:
_____________________
Kaтарина Думнић
_____________________
Ана Милијић
______________________
Марија Атанасијевић
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