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08/2 број: 404-1-33/16-15
7.7.2016. 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 5.7.2016. године, заинтересована лица су се обратила наручиоцу захтевима за
додатна појашњења у вези поступка 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: Заинтересовано лице се обраћа са молбом за појашњење, односно промену тендерске
документације ЈН 404-1-110/16-34, а у вези са партијама 367, 369, 372 и 373, у циљу обезбеђивања
равноправног положаја свих понуђача, свих појединачних купаца, као и постизања најповољније
цене лекова у поменутим тендерским групама.
Наиме, у партијама 367 (ИНН: joheksol) и 369 (ИНН: jopromid) наручилац је стављањем
свих различитих паковања у једну партију (50ml, 100ml – „мала паковања“; 200 ml, 500 ml – „велика
паковања“) од добављача тражио јединствену цену по милилитру, односно упросечену цену
производа, чиме је омогућио идентичну цену по милилитру болницама које, у складу са својим
потребама и бројем процедура, троше мала паковања, односно болницама/клиничким центрима
који користе велика паковања. Узимајући у обзир чињеницу да је годишња потрошња малих
паковања контрастних средстава око 50% укупне потрошње, сматрамо да је овај начин
расписивања оптималан ѕа све појединачне болнице, као и за Фонд као наручиоца.
Горе наведени начин расписивања није примењен у партијама 372 и 373 (ИНН: joversol),
чиме понуђачи, али и појединачни купци нису стављени у равноправан положај. С обзиром на то
да су набавне цене малих паковања више него набавне цене великх паковања, очекивано је да ће
болнице које морају да користе мала паковања због мањег броја процедура набављати joversol по
вишим ценама него болнице које могу да користе велика паковања. Такође, Фонд, као наручилац,
не би остварио уштеду по милилитру у поређењу са упросеченим ценама по милилитру за партије
367 и 369.
Молимо вас да размотрите могућност формирања партија у којима ће сви понуђачи
контрастних средстава дати упросечену цену по милилитру, чиме ће сви понуђачи и појединачни
купци бити у равноправном положају.
Алтернативно, обезбеђивање равноправног положаја свих понуђача може бити постигнуто
одвајањем великих паковања из партија 367 и 369 у посебне тендерске партије, чиме ће се
постићи нижа цена по милилитру за велика паковања, али уз изостајање постизања
равноправности између појединачних купаца (болница/клиничких центара), као и битнијег
позитивног финансијског ефекта за Фонд, као наручиоца, у односу на формирање партија са
јединственом, упросеченом ценом по милилитру.
Одговор 1: Предмет ове јавне набавке су контрастна средства дефинисана на основу
потреба сваке здравствене установе (у погледу величине паковања и врсте контрастног
средства). Приликом обликовања предмета јавне набавке по партијама, комисија за јавну
набавку водила је рачуна о подацима из електронске фактуре здравствених установа и
подацима из Плана потреба здравствених установа (достављених од стране Института за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“).
Због изузетне специфичности лекова из ове групе који се налазе на Листи лекова и
важности обезбеђивања различитих паковања (мањих и већих) како би се задовољиле
потребе здравствених установа у којима варира број обављених услуга снимања, а ради

економичности набавке, поједине партије се састоје из више ставки, односно више лекова.
Процењена вредност сваке партије је дефинисана према цени милилитра (ml) паковања из
Листе лекова лека који има најнижу цену.
Напомињемо да је на исти начин обликована техничка спецификација у јавној
набавци Лекови са Б и Д Листе лекова за период од шест месеци: контрастна средства,
број ЈН 404-1-110/15-99.
Питање 2: Тачком 7.4. модела оквирног споразума, страна 31. Конкурсне документације,
предвиђено је да се „место испоруке утврђује појединачним уговором. Место испоруке је магацин
купца, осим ако из објективних разлога, Купац не одреди појединачним уговором другу локацију
испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цене и Купац их
посебно не признаје.“
Заинтересовано лице, Вам се као понуђач добара из партије 267 - antiserum protiv zmijskog
otrova (konjski) и партије 363 - prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu, који су
предмет ове јавне набавке, са захтевом да се прихвате објективни разлози у вези са
економичношћу испоруке те да се за место испоруке одреди магацин испоручиоца и да се
сагласно томе дефинише нови план расподеле.
Одговор 2: Примедба заинтересованог лица се не прихвата. Сходно томе, комисија остаје
при условима датим у конкурсној докумeнтацији.
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