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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови за лечење хемофилије 
 
             Дана 25.12.2013. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014. 
годину: лекови за лечење хемофилије , сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12).  
   

 Питање заинтересованог лица: 

Питање  – „ Узимајући у обзир да је објављен позив за подношење понуда у овореном 
поступку јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови за лечење хемофилије, 
обраћамо Вам се са питањем у вези лека IMMUNATE ( произвођача Baxter AG, за који смо 
носиоци дозволе): 
-   У техничкој спецификацији, где су као предмет набавке, по партијама наведена генеричка 
имена лекова, лек IMMUNATE припада групи лекова под редним бројем 5.(FVII, von Willebrand-
ov factor vWF:RCof), што и одговара његовом  INN-у 
-   Mеђутим,  IMMUNATE, по јачини, као и по својој примарној индикацији, првенствено 
одговара лековима из партије 1. (Koagulacioni factor VIII, humani), а то је терапија и профилакса 
код пацијената са конгениталном (хемофилија А) или стеченом дефицијенцијом faktora VIII, и за 
то има искључиву примену већ дуги низ година 
 
Молимо Вас да нас обавестите да ли ће овакав начин груписања лекова по INN-у утицати на 
нашу могућност учествовања на централном тендеру за лекове који се користе у терапији 
хемофилије А (Koagulacioni factor VIII, humani), тј. Да ли лек IMMUNATE можемо понудити у 
партији 1. на основу његове јачине и примарне индикације као лек за лечење хемофилије А? “ 
 
Одговор – Иако су у јавној набавци лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови за лечење 
хемофилије, лекови обликовани по партијама у складу са  INN-ом из Листе лекова, понуда ће 
се ценити као одговарајућа уколико испуњава услове предвиђене техничком спецификацијом. 
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