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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са Б,
Ц и Д Листе лекова, број 404-1-110/15-71, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 25.8.2015. и 26.8.2015. године, заинтересована лица су се обратила наручиоцу са
захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Б, Ц и Д Листе
лекова, број 404-1-110/15-71, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1: Позивајући се на Ваш позив за достављање понуда за јавну набавку бр. 404-1-110/1571 – Јавна набавка лекова са Б, Ц и Д Листе лекова, у делу који се односи на Услове за учешће и
доказивање испуњености услова, навели сте да је као додатни услов потребно приложити
Овлашћење носиоца дозволе да продаје лекове за које доставља понуду. Да ли се овај услов
односи и на лекове са Д листе, с обзиром на чињеницу да такви лекови немају Дозволу за
стављање у промет, а самим тим ни Носиоца дозволе?
Одговор 1: Како је на страни 16. у конкурсној документацији под тачком 2.9 предвиђен као један од
додатних услова – овлашћење носиоца дозволе за лек, с обзиром да за нерегистроване лекове не
постоји носилац дозволе за лек, на истој страни конкурсне документације под тачком 3.4 наведено
је следеће:
„Доказ из тачке 2.9 не доставља понуђач уколико је носилац дозволе за лек који нуди и не
доставља понуђач који нуди лек који се налази на Д Листи лекова који се прописују и издају на
терет средстава обавезног здравственог осигурања.“
Сходно наведеном, наручилац је већ назначио у конкурсној документацији да се тражени
услов (овлашћење носиоца дозволе) не односи на нерегистроване лекове.
Питање 2: Такође, у делу који се односи на Обезбеђење озбиљности понуде, навели сте да се уз
понуду чија је вредност до 6.000.000 дин доставља меница у износу 1% од вредности понуде, а
преко тог износа банкарска гаранција. Да ли се поменти износ од 6.000.000 и износ менице односе
на вредности без ПДВ-а или са ПДВ-ом?
Одговор 2: Уколико је укупна вредност понуде без ПДВ-а, за све понуђене партије, мања од
6.000.000,00 (шест милиона) динара понуђач може доставити меницу у складу са тачком 6.
Обезбеђење за озбиљност понуде на страни 7 конкурсне документације уз менично овлашћење у
висини од 1 % од вредности достављене понуде без ПДВ-а.
Питање 3: Поводом позива Републичког фонда за здравствено осигурање за подношење понуде
бр. 404-1-57/15-7 за јавну набавку Лекова са Б, Ц и Д Листе лекова бр. ЈН: 404-1-110/15-71,
објављеног на Порталу јавних набавки дана 20.08.2015. године, приметили смо у Прилогу 3.,
Образац бр. 4.1, да за партију 1 антитетанусни имуноглобулин, у колони фармацеутски облик
пише “раствор за ињекцију”, како се ради о облику који XXXXXX више не производи молимо вас да
ово коригујете и додате нови облик ” раствор за ињекцију у напуњеном ињекционом шприцу”
(раствор за ињекцију / раствор за ињекцију у напуњеном ињекционом шприцу).
Такође вас молимо да у колони “јединица мере” где стоји “ампула” додате и “шприц”
(ампула/шприц), ова исправка се односи и на Прилог II, Техничка спецификација/ Списак лекова.

Одговор 3: Наручилац ће, у складу са достављеном примедбом, извршити измену конкурсне
документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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