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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са јавном набавком 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 22.7.2016, заинтересованa лица су се обратила наручиоцу захтевима за додатним
појашњењима 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: Kао обавезан услов за учешће у јавној набавци лекова са Листе Б и Листе Д Листе
лекова, ЈН 404-1-110/16-34, потребно је да понуђач достави образац бр.11 – Овлашћење носиоца
дозволе/произвођача лека. Овлашћење треба да садржи податке о броју партије, предмету
набавке, паковању и количини лека који се нуди.
Уколико понуђач у оквиру једне партије понуди више заштићених назива, односно лекова више
произвођача, да ли у обрасцу 11 - Овлашћење, сваки од произвођача/носиоца дозволе треба да
попуни укупну тражену количину лека у тендеру или збир количина са свих овлашћења која се
односе на једну партију треба да представља тражену количину лека у тендеру?
Одговор 1: У случају када понуђач у оквиру једне партије нуди више заштићених назива
потребно је да
у Обрасцу бр. 11 - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА
ЛЕК/ПРОИЗВОЂАЧА ЛЕКА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ количина буде исказана тако да збир количина свих заштићених назива
представља најмање тражену количину из Конкурсне документације.
Питање 2: Наручилац је у Обрасцу бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек / произвођача
лека за учествовање понуђача у централизованој јавној набавци као текст Обрасца навео
„Овлашћује се _____________________ из _____________, да учествује у отвореном поступку
јавне набавке са Листе Б и Листе Д лекова, број јавне набавке 404-1-110/16-34, са ниже наведеним
производима из производног програма ___________“.
За потенцијалног понуђача се појавило као спорно питање како би овај Образац требало да
попуни, с обзиром да је спорно шта се подразумева под „ производима из производног програма „ с
обзиром да носиоци дозволе нису уједно и произвођачи за све своје лекове за које су носиоци.
Таква ситауција је, нпр, са XXXXX који је носилац дозволе за више лекова из предметне јавне
набавке, али нису сви ови лекови из његовог производног програма.
С тим у вези поставља се питање како би носиоци дозволе требало да понуђачима дају
Овлашћење :
- да ли да дају једно овлашћење на коме ће навести из производног програма (нпр. XXXXX) иако то
није реално целокупни њихов производни програм
- да ли да дају појединачно овлашћење за сваку фабрику које ће потписати као носиоци дозволе
- да у Обрасцу Овлашћења у делу „из производног програма наведу све фабрике за које је
носилац дозволе (нпр. XXXXX), при чему се ово неће сматрати модификацијом текста Овлашћења.
Молимо Вас да нам као потенцијалном понуђачу дате одговор на горе постављено питање,
односно да нам појасните како би наведени Образац требало да буде попуњен у наведеном делу,
а све како би понуђачима омогућили изради исправних понуда, те како се понуђачи не би нашли у

позицији да им понуда буде одбијена из разлога што Образац бр. 11 није попуњен на одговарајући
начин.
Одговор 2: У Обрасцу бр. 11 - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК/ПРОИЗВОЂАЧА
ЛЕКА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, уколико
исто попуњава носилац дозволе, довољно је поднети једно овлашћење у коме се наводе
сви лекови за које је носилац дозволе који попуњава Овлашћење као такав регистрован у
АЛИМС-у односно овлашћење се доставља по носиоцу дозволе.
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