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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке лекова Листе Д Листе лекова
број ЈН 404-1-110/16-2
Поводом захтева за додатним информацијама и појашњењем достављеним дана 02.03.2016.
године путем електронске поште у 16,03 часова, односно након истека радног времена Наручиоца,
услед чега је исти заведен првог наредног радног дана, односно 03.03.2016. године, а у вези са
припремањем понуде у поступку јавне набавке лекова са Листе Д Листе лекова, број ЈН 404-1-110/162, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
објављујемо следеће додатно појашњење:
Питање заинтересованог лица:
Партију бр 2. обликовали сте на следећи начин: Atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG,
прашак за интравезикални раствор.
Наведено добро је намењено за интравезикалну примену и на тржишту ЕУ постоје две врсте
производа регистрована као прашак са растварачем и као прашак са системом за интравезикалну
примену.
Ми као представници произвођача Medac GmbH за Србију можемо да понудимо производ
регистрован као прашак са системом за интравезикалну примену који представља затворен
систем и који омогућава припрему (растварање) лека и поред болесничког кревета, чиме је особље
као и пацијент у потпуности заштићено, а болница не мора да издваја додатна средства за набавку
система за инсталацију тј. примену, без којег се предметни производ не може примењивати, као ни
додатне опреме за безбедну примену опасних лекова.
Имајући у виду напред наведено, предлажемо да наведену партију измените на начин да се
тражена количина раздвоји на две партије чиме ће се обезбедити да и установе које немају
задовољавајуће услове за растварање тзв. опасних лекова тј. ламинарну комору, могу да користе
производ који је у затвореном систему чиме се омогућава безбедна примена лека.
У прилогу достављамо делове каталога за прашак са системом за интравезикалну примену.
Молимо Вас да у складу са чланом 20. ЗЈН потврдите пријем овог маил-а и одговорите на исти
начин.
Одговор:
У циљу достављања одговарајуће, односно прихватљиве понуде, у смислу чл. 3 Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), а сходно условима из конкурсне
документације за јавну набавку лекова са Листе Д Листе лекова, датим у делу II конкурсне
документације – техничка спецификација, под тачком 5 и 6, понуђач може понудити само лек који се
налази на важећој Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања, сходно члану 43. став 1. тачка 1. Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник
РС'' бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 - УС). Даље,
чланом 2. став 1 тачка 5) Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр. 65/15, 71/15-исправка и 104/15)
дефинисано је да су Лекови са Д Листе лекова лекови који немају дозволу у Републици Србији, а
неопходни су у дијагностици и терапији – нерегистровани лекови, а изузетно лекови за које је издата
дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН-а као лек који се налази на Листи лекова, али
који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање
здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета.

Узимајући у обзир претходно наведено, Комисија за предметну јавну набавку је предмет
набавке дефинисала у складу са важећом Листом лекова и подацима о леку наведеним у истој. Из
наведеног разлога добро/лек за који се подноси понуда мора задовољити критеријуме тражене
конкурсном докуметацијом.
У вези приложених каталога, Комисија се у овој фази поступка о истим не може изјашњавати,
будући да се прихваљивост понуде цени на основу испуњености свих услова из конкурсне
докуметације и њиховог сагледавања, односно оцене као целине.
Сходно напред наведеном, Комисија за предметну јавну набавку остаје при дефинисаној
техничкој спецификацији, будући да је у обавези да обезбеди лек с важеће Листе лекова.
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