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19.01.2015. године
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке Лекова са Ц Листе лекова бр. ЈН: 404-1-110/15-8

Дана 17.01.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Ц Листе лекова, број ЈН 4041-110/15-8, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

Питања заинтересованог лица и одговори:
Питање: Питање: Увидом у измењени ПРИЛОГ 2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК
ЛЕКОВА, утврдили смо да је наручилац за ставку бр 1. из парије бр 5 навео следеће:
Партија

5

Предмет
набавке

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
вредност по
партији

100мг

бочица

5.592

142.272.550,00

rituksimab

концентрат за
раствор за
инфузију

Увидом у Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 123/14 и 136/14) који се
примењује од 1. јануара 2015. године, утврдили смо да цена за јединицу мере лека наведене јачине
износи 23.743,75 динара.
Имајући у виду наведено, закључујемо да је дошло до техничке грешке при уносу количине лека
за ставку бр. 1 у партији бр. 4, те да количина која је у складу са процењеном вредношћу за ставку 1
из партије бр. 4 важећим Правилником о Листи лекова, треба да износи 5.992 комада (23.743,75
динара x 5.992 = 142.272.550,00 динара), па Вас молимо за исправку наведене грешке.
Одговор: Услед техничке грешке у Прилогу 2- Техничка спецификација/Списак лекова, код
партије 5 (rituksimab) за ставку бр. 1 наведена је погрешна количина лека. Наиме, уместо
количине од 5.992 бочице наведена је количина од 5.592 бочице. Поменута грешка ће бити
исправљена изменом Прилога 2- Техничка спецификација/Списак лекова.
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