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08/2 број: 404-1-15/16-16
23.5.2016. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке
Антитуберкулотика друге линије, број 404-1-110/16-14, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 19.5.2016. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Антитуберкулотика друге линије, број 404-1110/16-14, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15).

Питање: Као потенцијални понуђач у ЈН бр. 404-1-110/16/14 Антитуберкулотици II линије, молимо
Вас за додатно појашњење. У делу II – Техничка спецификација, тачка 5, као обавеза понуђача се
наводи да се предмет ове набавке обезбеди искуључиво путем механизма набавки посредством
„The Global Drug Facility“ тела. Контактирајући поменуту организацију, добили смо одговор у коме
се наводе организације са којима се директно сарађује, тако да се приватне фирме искључују као
наручиоци. С обзиром да због свега наведеног, услов Конкурсне документације није могуће
испунити, молимо Вас за додатно појашњење.
Одговор: Од 2009. године Република Србија набавља антитуберкулотике друге линије
посредством механизама Светске Здравствене Организације којима се обезбеђују лекови
високог квалитета по најповољнијим ценама. Од 2009. до 2014. године поступак набавке се
спроводио у складу са споразумом између Министарства здравља и Светске Здравствене
Организације, односно између Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено
осигурање (у даљем тексту РФЗО). Након истека примене споразума набавка се врши
директно преко међународног тела Stop TB Parnership (TBP), а захтев за набавку
антитуберкулотика друге линије подноси се преко образаца Direct Procurement Request
Form-а. Све потребне информације за попуњавање наведених образаца доступни су на
сајту: http://www.stoptb.org/gdf/applying/procurement.asp. У конкретном случају ова набавка
се врши за потребе РФЗО као наручиоца, посредством потенцијалног добављача (приватна
фирма) који је у обавези да аплицира за набавку попуњавањем одговарајућих образаца
Direct Procurement Request Form-а.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Сагласни:
_____________________
Марија Атанасијевић
_____________________
Љиљана Марковић
______________________
Ана Милијић
______________________
Марија Митић

57016.23/108

