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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 29.10.2018. и 31.10.2018. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевом
за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке набавке Лековa за лечење хемофилије, број ЈН
404-1-110/18-37, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15).
Питање бр. 1:
Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације, а везано за партије бр. 1 и 2.
Наиме, начином на који су конкурсном документацијом, као и накнадним појашњењем 08/2 бр. 404-141/18-17 од 29.10.2018. године, формулисане наведене партије, раздвојен је у две партије
производ хумани фактор коагулације VIII, а тако што је партијом бр. 1 захтеван исти производ
јачине 250и.ј., а партијом бр. 2, исти производ јачине 500и.ј. и 1000и.ј.
Сматрамо да је овакво одређивање партија и раздвајање хуманог фактора коагулације VIII у две партије
неправилно, као и да није у складу са досадашњом праксом Фонда, што доводи до правне несигурности,
и неједнаког поступања према понуђачима.
Наиме, у конкретном случају конкурсном документацијом су потребе Фонда и захтеване количине
исказане у и.ј., а не у броју паковања. С тим у вези, јасно је да Фонд нема потребе за одређеним бројем
сваког појединачног паковањима, већ само за одређеном укупном количином производа исказаном у и.ј.,
те нема било какве објективне потребе за издвајањем било код појединачног паковања у посебну
партију.
Даље, желимо да истакнемо, и да вас подсетимо, да је конкурсном документацијом у ранијем поступку
јавне набавке Републичког Фонда за здравствено осигурање, бр. 404-1-110/18-30, за лекове са Листе Б и
Листе Д за 2018, Фонд формирао партије на потпуно други начин, а у истоветном случају, и шта више
изричито одбио захтев за измену документације у овом делу, уз образложење да предложени начин
раздвајања партија није од значаја за уговарање потребних количина лекова. У овом случају, партија је
формирана тако што су све јачине и то за лек хумани хепатитис Б имуноглобулин за интравенску
примену од 100, 500 и 2000 и.ј. уврштене у исту партију, без могућности раздвајања.
Доказ: Појашњење конкурсне документације 08/2, бр. 404-1-27/18-44 од 3.9.2018. у јавној набавци бр.
404-1-110/18-30
Молимо да се у овом случају поступи на исти начин и да се све три јачине хуманог фактора коагулације
VIII, од 250и.ј., 500и.ј. и 1000и.ј., споје у исту партију, те да Фонд равноправно и на све понуђаче примени
исте критеријуме, без дискриминације.
Изменом документације на предложени начин, биће примењено начело једнакости према свим
понуђачима прописаног чланом 12. Закона о јавним набавкама, и Фонд ће формирати конкурсну
документацију у складу са својим реалним и објективним потребама и интересима. У супротном
поставља се питање који су разлози и интереси због којих је документација формирана на начин, који не
рефлектује реалне потребе Фонда за предметним леком.
Одговор бр. 1:
Као што је већ наведено у претходном одговору на захтев за додатним појашњењем
конкурсне документације за предметну јавну набавку, партије су обликоване у складу са Законом
о јавним набавкама ((„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН), на
начин да се обезбеде потребни лекови за потребе здравствених установа, односно крајњих
корисника, осигураних лица оболелих од хемофилије, а не на начин који одговара
заинтересованим лицима, потенцијалним понуђачима. Партије 1 и 2 дефинисане су на начин да
се обезбеди Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane plazme), свих
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расположивих дозних облика, уз истовремено поштовање начела обезбеђивања конкуренције и
јаднакости понуђача, сходно члану 10. и 12. ЗЈН, а имајући у виду Листу лекова који се прописују
и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 45/18,
52/18-исправка и 63/18).
Потребна количина наведених лекова дефинисана је, за партије 1 и 2, у јединицама мере
i.j., с тим да се испорука врши у оригиналном паковању - бочици. Лек дозног облика 250 i.j.,
неопходан је за лечење педијатријске популације, а како би свим заинтересованим лицима било
омогућено да под једнаким условима учествују у поступку предметне јавне набавке, комисија је
наведену јачину лека Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane plazme),
издвојила у посебну партију.
Такође, комисија напомиње да пример који заинтересовано лице наводи у свом захтеву, у
вези са набавком лекова са Листе Б и Листе Д за 2018. годину, број 404-1-110/18-30, није истоветан
случај, имајући у виду да се на Листи лекова налазе лекови humani hepatitis B imunoglobulin za
intravensku primenu, 100 i.j., 500 i.j., 2000 i.j. само једног произвођача, те Наручилац, из објективних
и проверивих разлога, никако није био у могућности да обезбеди конкуренцију – што је у овој
набавци омогућено.
Сходно наведеном, комисија не прихвата примедбу заинтересованог лица и остаје при
наводима датим у конкурсниој документацији са објављеним изменама и допунама исте.
Питање бр. 2:
Ако би пацијент требао да добије дозу од 750ij (250ij +500ij) или 1250 ij (250ij +1000ij)
Koagulacionog faktora VIII, поделом овог добра у две партије (партија 1 од 250 ij И партија 2 од 500 ij И
1000 ij) постоји могућност да пацијент добије различите брендове Koagulacionog faktora VIII у једној дози
лека.
Молимо Вас да још једном преиспитате поделу Koagulacionog faktora VIII у више партија.
Одговор бр. 2:
Комисија остаје при наводима датим у одговору на питање број 1.
Напомињемо да је лек Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane
plazme), дозног облика 250 i.j., дефинисан у партији 1, потребан за педијатријску популацију за
које су препоручене појединачне дозе лека мање од 1000 i.j. У случају потребе давања дозе од 750
i.j. дозирање се може постићи давањем три ампуле дозне јачине од 250 i.j., а у случају потребе за
давањем дозе од 1250 i.j. могуће је заокружити дозу на 1000 i.j. или 1500 i.j. у зависности од одлуке
надлежног педијатра.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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