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08/2 број: 404-1-84/15-30
09.12.2015.године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са Б и
Д Листе лекова за период од 6 месеци, број 404-1-110/15-95, сагласно члану 63. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 07.12.2015. године и 9.12.2015. године, заинтересованa лицa су се обратила
наручиоцу са захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Б и Д
Листе лекова за период од 6 месеци, број 404-1-110/15-95, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање 1: У конкурсној документацији у делу II – Teхничка документација под тачком 6. наводите
да је потребно понуђени лек има важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији. Да
ли је понуда прихватљива уколико се достави линк сајта на коме се налазе сви регистровани
лекови и дозволе за стављање понуђеног добра у промет?
Одговор 1: Да, понуда ће бити прихватљива уколико понуђач достави линк сајта на коме се
може утврдити да је лек, за који се доставља понуда, регистрован у Агенцији за лекове и
медицинска средства Србије.
Питање 2: У поступку јавне набавке бр .404-1-110/15-95 у два наврата поставили смо питање са
захтевом да уважите следеће чињенице:
- да на тржишту Републике Србије два понуђача имају дозволу за промет добра које набављете у
партији 47__ MANITOL, SORBITOL RASTVOR ZA ISPIRANjE BEŠIKE (5,4 g/l + 27 g/l) kesa od 5l,
- да један потенцијални понуђач овај раствор на основу дозволе АЛИМС-а прометује као лек, док
други потенцијални понуђач, исти раствор на основу дозволе АЛИМС-а прометује као медицинско
средство,
- да је оба решења издала АЛИМС.
У оба наврата (02.12. и 04.12.) на наше питање одговорили сте да набавку спроводите јер је
Законом о здравственом осигурању прописано да РФЗО обавља послове јавних набавки у име и за
рачун здравствених установа из Плана мреже, те да је правни основ за набавку и наведеног
раствора Уредба Владе РС, Листа лекова, План централизованих јавних набавки.
Из садржине вашег одговора произилази да РФЗО спроводи предметну набавку ради извршења
наведених аката, а не ради задовољења потреба здравствених установа производима који су
неопходни у терапији лечења пацијената и који се и прописују у циљу њиховог лечења. Ово с тога
што набављате добра онако како су дефинисана на важећој Листи лекова, занемарујући чињеницу
да се поједини лекови више не користе и не прописују пацијентима, да се поједини лакови више не
производе, да је за поједине лекове покренут поступак брисања са Листе лекова, да поједине
здравствене установе истовремено спроводе поступке јавних набавки за иста добра (на које
чињенице су указали поједини потенцијални понуђачи у својим питањима).
Из садржине вашег одговора такође произилази да раствор MANITOL, SORBITOL RASTVORA ZA
ISPIRANjE BEŠIKE (5,4 g/l + 27 g/l) kesa od 5l, набављате као лек, само из разлога што је у Листи
лекова дефинисан као лек.
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Имајући у виду чињеницу да овај раствор на тржишту Републике..Србије могу да понуде само два
понуђача, да оба понуђача имају дозволу за промет овог раствора, да је обе дозволе за промет
издала АЛИМС, да је АЛИМС једном понуђачу издала дозволу за промет овог раствора као лек,
док је другом понуђачу издала дозволу за промет овог раствора као медицинско средство, што је
наведено у два наша питања у којима смо тражили појашњење сходно ЗЈН (члан 63) те да су обе
дозволе/решења једнаке снаге: дозвољавају имаоцу да на територији РС прометује овај раствор,
молимо да одговорите на следеће питања:
1. На основу ког прописа је РФЗО овлашћен да дерогира једно од два важећа Решења
АЛИМС-а за промет овог раствора и онемогући другог носиоца да исти раствор прометује
иако поседује важећу дозволу, што представља ограничење конкуренције у потпуности,
супротно ЗЈН (члан 10) и Закону о заштити конкуренције (члан 9)
2. У чему се огледа објективна потреба РФЗО, као наручиоца да овај раствор за испирање
бешике набави само уколико се исти налази у промету на основу дозволе за промет лека,
док нема објективну потребу да раствор набави уколико се он налази у промету на основу
дозволе за промет медицинских средстава;
3. У чему се огледа разлика раствора MANITOL, SORBITOL RASTVORA ZA ISPIRANjE
BEŠIKE (5,4 g/l + 27 g/l) kesa od 5l, који је двојако регистрован од стране истог овлашћеног
лица;
4. У чему се огледа објективна потреба здравствених установа, у чије име спроводите
поступак набавке, да користи овај раствор само уколико је он регострован као лек;
5. Посебно указујемо РФЗО-у да је дужан да прати све промене у вези регистрација лекова и
њиховог прометовања на тржишту Србије.
Молимо Вас да нам прецизно одговорите на свако од постављених питања, јер нисмо добили
конкретан одговор на оба претходно постављена питања (захтеви за појашњења по члану 63.став
2 ЗЈН упућени наручиоцу 02.и 04.12.2015.)
На основу свега наведеног предлажемо поново наручиоцу да преформулише захтеве за учешће у
поступку ЈН бр. 404-1-110/15-95, за партију 47, тако ште ће једнако третирати оба решења која је за
исто добро издато од АЛИМС-а или да изузме ову партију из предметне набавке и спроведе
посебан поступак, у ком поступку ће једнако третирати оба Решења (што је наручилац и раније
чинио), а чиме ће омогућити конкуренцију и постићи повољнију цену.
Одговор 2: На основу захтева заинтересованог лица, комисија наручиоца за предметну
јавну набавку још једном констатује да остаје у свему при наводима из конкурсне
документације из следећих разлога:
Јавна набавка лекова са Б и Д Листе лекова за период од 6 месеци, као што је већ наведено,
спроводи се на основу Уредбе о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које
се спроводе централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13испр. 86/13,119/14 и 86/15), а у складу са Планом централизованих јавних набавки.
Чланом 17в поменуте Уредбе прописан је предмет централизованих јавних набавки за 2016.
годину и у истом је наведено да Републички фонд набавља све лекове са Листе лекова,
осим наведених изузетака, као и таксативно побројана медицинска средства и санитетски и
медицински потрошни материјал. Како медицинско средство које заинтересовано лице у
свом захтеву наводи није дефинисано као предмет централизованих јавних набавки,
набавка истог није у надлежности Републичког фонда.
Сходно томе, Републички фонд не дерогира једно од два важећа Решења АЛИМС-а за
промет лека из партије 47, како заинтересовано лице наводи, већ спроводи поступак
набавке у складу са Законом о здравственом осигурању, Законом о јавним набавкама,
поменутом Уредбом, Законом о лековима и медицинским средствима и важећом Листом
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
чиме ни на који начин не ограничава конкуренцију.
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Предметна јавна набавка се спроводи управо у циљу задовољења потреба
здравствених установа производима који су неопходни у терапији лечења пацијената и који
се и прописују у циљу њиховог лечења, а у оквирима закона и у складу са подзаконским
актима.
Имајући у виду све наведено, добро дефинисано у партији 47 у предметној јавној
набавци може бити обезбеђено искључиво као лек.
Питање 3: Молим Вас да у ЈН- Лекови са Б и Д листе лекова за период од 6 месеци, ЈН бр 404-1110/15-95 доследно примените важећу Листу лекова која је саставни део Уредбе Владе Републике
у складу са којом РФЗО спроводи ЦЈН за потребе здравствених установа из Плана мреже и
измените Техничку спецификацију, тако, што ћете уврстити лекове свих јачина и паковања са
Листе лекова, како бисте омогућили једнакост понуђача и проширили конкуренцију у циљу
постизања нижих цена у поступку предметне ЈН.
У вези са наведеним молим вас да у Прилогу Б конкретне набавкеТехничку спецификацију
допуните и следећим паковањима и облицима лека Ciprofloxacin (у свему онако како се налазе на
Листи лекова Б)
Ciprofloxacin, rastvor za infuziju, kesa, 200mg (2mg/ml, 100mL) i
Ciprofloksacin, rastvor za infuziju, kesa, 400mg (2mg/mL, 200mL)
Одговор 3:Предмет јавне набавке Лекова са Б и Д Листе лекова за период од 6 месеци, број
404-1-110/15-95, сходно одредбама Уредбе о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 29/13,
49/13, 51/13-испр. 86/13, 119/14 и 86/15) су само они лекови са Листе лекова који се прописују
и издају на терет средства обавезног здравственог осигурања које су здравствене установе
самостално набављале у 2015. години и чија је набавка у надлежности Републичког фонда
од 01.01.2016. године. Лек Ciprofloxacin је био предмет централизоване јавне набавке Лекови
са Б листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/15-7, коју је спровео Републички фонд за здравствено
осигурање и за исти је, у складу са потребама здравствених установа, закључен оквирни
споразум са изабраним добављачем, који још увек важи.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Сагласни:
_____________________
Марија Атанасијевић
_____________________
Љиљана Марковић
______________________
Ана Милијић
______________________
Марија Митић
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