ЈованаМариновићабр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-84/15-15
24.11.2015.године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови 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 24.11.2015. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу са захтевом за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови 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: Најљубазније Вас молимо да проверите количине и процењену вредност за партије 110
и 113 које су прописане у Конкурсној документацији имајући у виду да је носилац дозволе за
промет наведених лекова Quatalia d.o.o. као једини снабдевач за тржисте Р. Србије просечно
испоручивао здравственим установама лек Dakarbazin 200mg и 500mg за период од 6 месеци у
следећим количинама:
Dakarbazin 200mg - 5500 бочица
Dakarbazin 500mg - 900 бочица
Молимо да узмете у обзир достављене податке И измените расписане колицине како би
количине и процењена вредност биле веродостојне.
Одговор 1: На страни 4. Конкурсне документације, у делу II - Техничка спецификација, под тачком
4) наведено је да укупна уговорена количина лекова зависи од потреба здравствених установа и
да се може разликовати од количина наведених у прилогу Б - Техничка спецификација/списак
лекова. Такође, на страни 28. Конкурсне документације, у делу VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА, под ставом 2 - Предмет споразума, тачка 2.4), наведено је да су количине лекова
наведене у Спецификацији лекова са ценама (прилог 2), оквирне количине за потребе
здравствених установа.
Сходно наведеном, истичемо да у оквирном споразуму количине нису дефинитивне, већ
оквирне, односно да оквирни споразум даје могућност набавке додатних количина предметних
добара, у складу са потребама здравствених установа.
Наиме, здравствене установе ће на основу оквирног споразума закључити појединачне
уговоре, а у случају потребе за додатним количинама предметних добара, исте ће моћи да
приступе закључењу нових уговора без спровођења новог поступка јавне набавке, а у складу са
расположивим финансијским средствима.
Имајући у виду да лекови који су предмет набавке за партије 110 и 113 за 2015. годину нису
набављани централизованим путем, већ су здравствене установе исте набављале за сопствене
потребе, Комисији нису били доступни подаци о уговореним количинама предметних лекова током
2015. године, као ни о стању залиха истих у тренутку покретања набавке. Приликом дефинисања
количина које су предмет набавке за наведене партије, Комисија се руководила количинама које су
здравствене установе из Плана мреже фактурисале у периоду од 01.08.2014.-31.07.2015. године,
(са пројекцијом за период од 6 месеци), Планом потреба Института за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут” и расположивим финансијским средствима. Комисија још једном
напомиње да оквирни споразум омогућава да уколико се јави потреба за неким леком, у количини
већој од првобитно планиране, иста може бити обезбеђена.
Сходно наведеном, наручилац остаје при наводима датим у конкурсној документацији за
предметну јавну набавку.
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