
 

 

 

08/2 број: 404-1-33/16-22 
11.7.2016. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-34, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 8.7.2016. године наручиоцу су пристигли захтеви за додатним појашњењима од 
стране заинтересованих лица, а у вези са поступком јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д 
Листе лекова, број 404-1-110/16-34, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

Питање 1: У Прилогу Б конкурсне документације (Техничка спецификација), за лек itrakonazol 
100 mg kapsula, tvrda није наведен број партије као ни укупна процењена вредност за партију. 

Одговор 1: Уредбом о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се 
спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС" број 29/13, 49/13, 51/13 - 
исправка, 86/13 и 119/14), чланом 17в, прописано је да Републички фонд спроводи 
централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа у 2016. години, са којима 
има закључене уговоре о пружању здравствене заштите лекова са Листе лекова, међу које 
спада и лек заштићеног назива Kanazol - ИНН-а itrakonazol, kapsula, tvrda, kontejner 
plastični,10 po 100 mg. Обзиром да се лек Kanazol, поред тога што се налази на Листи Б, 
налази и на Листи А1 Листе лекова, као и да је Републички фонд за наведени лек закључио 
оквирни споразум у поступку јавне набавке Лекови са А и А1 Листе лекова, бр. јавне 
набавке 404-1-110/15-65, који важи до 13.10.2016. године, исти није предмет ове јавне 
набавке. Списак здравствених установа за које је закључен оквирни споразум са 
добављачем у том поступку обухвата све здравствене установе из Плана мреже на свим 
нивоима здравствене заштите које могу да уговоре лек заштићеног назива Kanazol. 

Питање 2: У Прилогу Б конкурсне кокументације, Образац бр. 4.1. (Понуда за јавну набавку), 
партија itrakonazol 100 mg kapsula, tvrda није наведена у спецификацији. 

Молимо вас да коригујете уочене недостатке у Техничкој спецификацији и Обрасцу бр. 4.1 – 
Понуда за јавну набавку. 

Одговор 2: Из горепоменутих разлога лек ИНН-а itrakonazol није предмет набавке у овом 
поступку. 

Питање 3: С обзиром на чињеницу да смо понуђач који је уписан и активан у јавном регистру 
понуђача који води Агенција за привредне регистре а којим доказујемо испуњеност обавезних 
услова у поступку јавне набавке, дефинисаних у одељку III (Услови за учешће и доказивање 
испуњености услова), тачка 1.1, подтачке 1) до 3), молимо вас да нам одговорите да ли је за 
овакве понуђаче неопходно достављање Изјаве – Обрасца бр. 9? 

Одговор 3: Да, неопходно је достављање попуњеног, печатом овереног и потписаног 
обрасца Изјаве понуђача датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о 
испуњености свих услова из тачке 1.1, осим подтачки 4) и 5), и тачке 1.2, осим подтачке 3), 
(образац бр. 9 и образац бр. 10 у конкурсној документацији), у складу са чланом 77. став 4. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање 4: Конкурсном документацијом редни број 404-1-110/16-34 одређен је за партију 272 
Ј06BB16 palivizumab 50 mg prašak i rastvarač za rastvor za injekciju bočica 50 mg, расписана је 
количина од 535 бочица док је за партију 273 Ј06BB16 palivizumab 100 mg prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju bočica 100 mg pасписана  количина од 10 бочица. 

Иако разумемо да је реч о оквирним количинама и да ће реалне потребе зависити од реалних 
потреба установа те да реална уговорена количина може да се разликује од количина уговорених 
оквирним споразумом, овим дописом, желимо да вам укажемо на чињеницу да сезона 
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респираторног синцицијалног вируса почиње у новембру и траје до марта односно да се лек 
примењује од 40. недеље текуће до 08. недеље наредне календарске године те да је од велике 
важности узети у обзир сезонски карактер лека у планирању количина. 

Наиме у протеклој сезони 2015/2016 укупно је потрошена 821 бочица од 50 mg лека Synagis 
(palivizumab). Процене установа, Републичке стручне комисије за педијатрију и Института за јавно 
здравље Милан Јовановић – Батут су да ће за сезону 2016/2017 бити потребно између 1200 и 1500 
бочица од 50 mg лека Synagis(palivizumab). 

Узимајући у обзир изузетно сложен производни поступак лека Synagis (palivizumab), 
обавештавамо Вас да је минимални рок за достављање лека Synagis на на тржиште Србије 6 
месеци од тренутка утврђивања повећаних потреба Републике Србије за леком Synagis. 

Обзиром да се налазимо на међународном тржишту, сматрамо да би измена конкурсне 
документације у смеру повећања количина на оквирном споразуму процене струке и података о 
потрошњи узимајући у обзир сезонску уместо календарску потрошњу обезбедила сигурност 
Републике Србије у имунизацији превремено рођених беба против респираторног синцицијалног 
вируса. 

Иако се на Б листи, налазе две јачине лека Synagis, bočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1 ml 
(100mg), набавка је до сада спровођена само за бочице од 50 mg. Ово је разлог због кога је 
компанија и за наступајућу сезону обезбедила бочице од 50 mg. 

Компанија није у стању да поручи производњу 10 бочица од 100 mg лека Synagis, стога 
предлажемо да се та партија обрише. 

Надамо се да ћете уважити наведене аргументе и узети у разматрање наш предлог за 
утврђивање додатних количина лека palivizumab 50 mg, како бисмо избегли потенцијалну 
несташицу лека. 

Одговор 4: Количина бочица за партију број 272 – palivizumab 50 mg, prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju је расписана на основу података из Плана потреба здравствених установа 
достављених од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, а 
који представљају исказане потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених 
установа за 2016. годину, тј. за читаву годину, тако да је обухваћена и количина потребна у 
сезони респираторног синцицијалног вируса. 

На страни 4. Конкурсне документације, у делу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, под 
тачком 3) прописано је да наведене количине представљају минимум количина за које 
понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим установама, а у истом делу под тачком 
4) наведено је да укупна уговорена количина добара зависи од потреба здравствених 
установа и може да се разликује од количина наведених у Прилогу Б – Техничка 
спецификација/Списак партија.  

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.  

Из наведеног разлога наручилац остаје при наводима датим у конкурсној документацији 
за предметну јавну набавку. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ      
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