
 

08/2 број: 404-1-40/19-11 
30.8.2019. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Ц 

Листе лекова за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-41, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 28.8.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевима за додатним 

појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-
110/19-41, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

 
Питање: 
 
АБЦ, као једини носилац дозволе за лек Keytruda®, pembrolizumab, концентрат за раствор за 

инфузију, 1x4ml/100mg на територији Републике Србије овим путем жели да вас подсети на следеће 
чињенице: 

 
• Лек Keytruda®, pembrolizumab, концентрат за раствор за инфузију, 1x4ml/100mg се налази на Листи 

Ц листе лекова РФЗО од фебруара 2019. године.  
• Лек Keytruda®, pembrolizumab, концентрат за раствор за инфузију, 1x4ml/100mg је предмет 

Посебног уговора између РФЗО и АБЦ, који тачно дефинише временске и комерцијалне услове који су 
обавезујући за обе уговорне стране. 

• У складу са Посебним уговором лек Keytruda®, pembrolizumab, концентрат за раствор за инфузију, 
1x4ml/100mg је и предмет текуће централизоване јавне набавке РФЗО – јавна набавка бр. ЈН 404-1-110-19-
1 (јавна набавка за лекове са Листе лекова) закључене 11.04.2019. на период од 12 месеци (датум истека 
11.04.2020).   

Увидом у техничку спецификацију  ЈН бр. 404-1-110/19-41 партија под редним бројем 27. са 
предвиђеним роком закључивања оквирног споразума од 12 месеци је лек Keytruda®, pembrolizumab, 
концентрат за раствор за инфузију, 1x4ml/100mg што је у колизији са текућом ЈН бр. 404-1-110/19-1 као и 
временским оквирима Посебног уговора закљученог између АБЦ и РФЗО. 

Узевши у обзир све наведено молимо вас за појашњење да ли се ради о случајном дуплирању 
набавке лека Keytruda®, pembrolizumab, концентрат за раствор за инфузију, 1x4ml/100mg или постоји неки 
други разлог зашто је сада расписана набавка наведеног лека. 
 

Одговор:    

   
 Републички фонд за здравствено осигурање је спровео поступак јавне набавке Лекова са Листе 
лекова, РБ 404-1-110/19-1, на основу које су закључени оквирни споразуми. За лек Keytruda ® 100 mg/4 ml, 
оквирни споразум је закључен 11.4.2019. године са роком трајања од 12 месеци, односно до 11.4.2020. 
године. 

 Имајући у виду да је предметни лек обликован у партији 27 у јавној набавци Лекова са Листе Ц 
Листе лекова за 2019. годину, РБ 404-1-110/19-41, извршиће се измена конкурсне документације, тако што 
ће се тачка 2.3 модела оквирног споразума допунити одредбом „а примењује се од __.__.20__. године.“  

 Сходно наведеном, након окончања предметног поступка јавне набавке, приликом закључивања 
оквирних споразума са изабраним добављачима, по партијама, у истим ће бити назначен датум примене 
оквирних споразума за сваку партију, што ће у случају лека Keytruda ® 100 mg/4 ml бити 12.4.2020. године. 
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