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

08/2 број: 404-1-56/18-12
27.12.2018. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку лекова за лечење
мултипле склерозе за 2018. годину, бр. ЈН 404-1-110/18-58, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама (“Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 24.12.2018. године заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним
појашњењењем у вези поступка јавне набавке лекова за лечење мултипле склерозе за 2018. годину, бр.
ЈН 404-1-110/18-58, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12, 14/15
и 68/15).
Питање:
Предлажемо измену дела конкурсне документације за “Јавну набавку добара лекова
за лечење мултипле склерозе за 2018. годину - редни број JH 404-1-110/18-58" тако што ћете у
поглављу IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА за
Партију 5 - глатирамер ацетат јачине 40мг за нове пацијенте раствор за ињекцију у
напуњеном ињекционом шприцу 40мг/мл
•
•

укинути формулу за израчунавање годишње цене терапије и
дефинисати само понуђену цену производа као једини критеријум за додепу
уговора

Омогућавањем директног надметања у цени појединачног производа (напуњен
инјекциони шприц) обезбеђује се конкурентност и дугорочне уштеде РФЗО кроз снижење цена
производа, док се актуелним моделом донација спречава појава конкуренције уз форсирано
очување нивоа високих цена, која није директни предмет надметња. Калкулисањем цене
годишње терапије узимајући у обзир краткорочне донације, форсира се носилац дозволе за
лек присутан на тржишту који продајом лека по високој цени генерише простор за краткорочне
донације, а које ћe последично бити мање у одсуству конкурентних услова на тржишту. Такво
подстицање монополистичког статуса једне заинтересоване стране не може да доведе до
смањења цена глатирамер-ацетата, кoje су остварене у неким земљама Европе и региона.
Сматрамо да на основу овако дефинисаног, обавезног и условљеног давања од
стране понуђача при самом састављању понуда, додељени и закључени уговори апсолутно
имали карактер:
забрањених споразума из чпана 10. Закона о заштити конкуренције, а којима се нарочито:


непосредно или посредно утврђују куповне или продајне цене или други
услови трговине;



условљава закључивање уговора или споразума прихватањем додатних
обавеза које с обзиром на своју природу и трговачке обичаје и праксу нису
у вези са предметом споразума; деле тржишта или извори набавки;



понуђач ограничава да самостално и независно доноси одлуке које се
односе на ценовну политику.

Исто тако, мишљења смо да су овако дефинисани критеријуми у супротности са
Законом о јавним набавкама, и то са:

чпан 10. Начелом обезбеђивања конкуренције
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је мoгyћe вeћy
конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било
којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког
поступка, нити коришћњем дискриминаторских услова, техничких спецификација и
критеријума.
чланом 76. став 6. 3JH
који дефинише да Наручилац oдpeђyje услове за учешће у поступку тахо да ти услови
не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
чланом 84. став 2. 3JH
Елементи критеријума на основу којих наручилац додељује уговор морају бити описани
и вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају стајати у логичкој вези са предметом
јавне набавке.
чланом 85.3JH
Критеријуми за оцењивање понуде су:

1) економски најповољнија понуда ипи
2) најнижа понуђена цена.
У конкурсној документацији је дефинисан критеријум најниже понуђене цене, а додатни
услови (донација) више одговарају економски најповољнијој понуди.
Важна напомена:
Исти модел - укидање натуралног рабата и дефинисање најниже цене производа као
јединог критеријума (који је промењен у току тендерске процедуре) примењен је и у јавној
набавци биолошког лека инфликсимаб, где је цена молекула инфликсимаб након три године
смањена са 58.208 РСД на 17.172 РСД. Омогућавајући заинтересованим странама директно
надметање у цени појединачног производа, као најтранспарентнијег пословног модела
набавке, РФЗО је финално обезбедио терапију за већи број пацијената по значајно нижој
цени. Такав принцип би довео и до смањења цене производа глатирамер ацетат на значајно
нижи ниво — који је век достигнут у тендерским процедурама у неким земљама Европе и
региона.
Позивамо Вас да са пажњом размотрите дате аргументе, те усвојите наш предлог, а у
супротном остављмо могућност да се обратимо Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.
Одговор:
Комисија за јавну набавку Наручиоца је критеријум за доделу уговора, за партију 5 glatiramer acetat јачине 40mg за нове пацијенте, утврдила у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама, поштујући начела истог, те сходно томе, неће бити извршена тражена измена
конкурсне документације за партију 5.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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