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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa за
лечење хемофилије, број ЈН 404-1-110/18-37, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 15.01.2019.године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке набавке Лековa за лечење хемофилије, број ЈН 404-1-110/1837, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
У вези конкурсне документације за ЈН лекова за лечење хемофилије за 2018. годину, имамо
додатно питање везано за критеријум за доделу уговора за партију 3, односно начин доделе пондера за
критеријуме утврђене конкурсном документацијом (на старни 7.КД)
На страни 7. конкурсне документације за предметну јавну набавку - за партију 3, у оквиру
Критеријума за додоелу уговора, утврђен је критеријум за доделу уговора за предметну партију:
економски најповољнија понуда. Наведеним критеријумом предвиђен је следећи начин пондерисања:
најнижа цена без ПДВ-а - 70 пондера, техничке и технолошке предности – 30 пондера, што чини укупан
износ од 100 пондера.
Притом, математичка формула за вредновање критеријума 1-цена је:
Пондери за понуду Х=70 х најнижа понуђена цена/Цена из понуде Х
Наведени критеријум техничке и технолошке преднсти за који је предвиђено 30 пондера и то на
следећи начин:
1.
Продукт чији финални производ не садржи хумане албумине као стабилизатор продукта –
7 пондера
2
.Продукт при чијој произвдњи у ћелиску културу нису додавани анимални или хумани
протеини – 7 пондера
3.
Продукт који је произведен на ћелиској кутури хуманог порекла – 7 пондера
4.
Продукт који се може чувати у нераствореном стању, који је стабилан на собној
температури до 26 степени једнако или дуже од 3 месеца
5.
Волумен растварача у коме се лек раствара – 4 пондера
Математичка формула за вредновање критеријума 2 – Техничке и технолошке предности, за
тачку 5- Волумен растварача, је:
Пондери за волумен Х = 4 х најнижи понуђени волумен / Понуђени волумен из понуде Х
Применом ових формула, врло је лако могуће добити број који није цео(округао) број (има неку
децималу или децимале)
Молимо Вас да прецизирате начин вредновања критеријума, тј. Да ли се вредност пондера
заокружује на цео број или се користе децимале и колико њих
Сматрамо да овај податак може бити од велике важности приликом рангирања понуда.
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Одговор:
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда за партију 3, као што је
дефинисано у Позиву за подношење понуда и на страни број 7 (седам) конкурсне документације.
Уколико се након примене формуле за пондерисање, за наведену партију 3, добије број који није
цео(округао), исти ће бити заокружен на две децимале.
Понуда са највећим укупним бројем пондера ће се сматрати најповољнијом понудом.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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