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12.01.2015. године
Предмет: Додатно објашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Лекови
са А и А1 Листе лекова, бр. јн. 404-1-110/15-6
Дана 09.01.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са А и А1 Листе лекова, бр.јн. 404-1-110/15-6,
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори гласи:
Питање бр. 1 - Да ли ће појединачни уговори између Апотека и изабраних добављача по
централизованој јавној набавци бити закључени до краја месеца марта 2015. године?
Одговор бр. 1 – Наручилац је благовремено покренуо отворени поступак јавне набавке
Лекова са А и А1 Листе лекова. Законом о јавним набавкама су дефинисани рокови за
спровођење поступка. Уговори између апотека и изабраних добављача ће бити закључени
након закључења оквирних споразума, уколико не буде поднетих захтева за заштиту права.
Питање бр. 2 - Уколико се догоди да централизована јавна набавке не буде спроведена до
26.02.2015. године као рока важења оквирног споразума и појединачних уговора које Апотека има
закључене са добављачима по јавној набавци спроведеној прошле године, односно уколико
централизована јавна набавка не буде спроведена до краја марта 2015. године, како рока до када
ће Апотека бити снабдевена лековима – на који начин Апотека треба да поступи?
Одговор бр. 2 - Члан 63. Закона о јавним набавкама дефинише да заинтересовано лице може
у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде. Како се Ваше наведено питање не односи на припрему понуде у
предметној јавној набавци, није у надлежности Комисије за предметну јавну набавку да
одговори на исто.
Питање бр. 3 - С обзиром да су Правилником о уговорању здравствене заштите из обавезног
зхдравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за даваоцима здравствених услуга за
2015. Годину („Службени гласник РС“ бр. 147/2014) утврђени услови под којима РФЗО са
Апотекама закључује Уговор ради снабдевања осигураних лица лековима који су утврђени Листом
лекова који се могу прописивати и издавати на терет обавезног здравственог осигурања,
постављају се питања начина и услова под којима ће Апотека набављати лекови ради даље
продаје, а који се такође налазе и у режиму издавања на лекарски рецепт?
Одговор бр. 3 - Члан 63. Закона о јавним набавкама дефинише да заинтересовано лице може
у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде. Како се Ваше наведено питање не односи на припрему понуде у
предметној јавној набавци, није у надлежности Комисије за предметну јавну набавку да
одговори на исто.
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