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31.08.2016. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова за лечење
хемофилије, број 404-1-110/16-47 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15).
Дана 30.08.2016. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило наручиоцу са
захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова за лечење хемофилије, број 404-1110/16-47 у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15).


Питање заинтересованог лица:

„Потенцијални понуђач, у поступку јавне набавке лека NovoSeven®, је дана 25.08.2016. године,
обавестио наручиоца о потенцијалном проблему у поступку обезбеђивања планираних количина набавке
лека NovoSeven® (koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (активирани), прашак и растварач за раствор за
ињекцију, 1мг). Истим обавештењем је наручиоцу предложено решење на начин да се усвоји условна понуда
према постојећој конкурсној документацији са понуђеном највишом оквирном количином од 2.500 паковања
лека, а да се одмах по стављању новог паковања истог лека на Листу лекова и по поступку који спроводи
управо наручилац одмах изврши и набавка додатно потребних количина. Основни циљ оваквог предлога је
била сигурност снабдевања животно угрожених пацијената у сваком тренутку. Овде нарочито истичемо и да
потенцијални понуђач и произвођач не могу утицати на одлуку наручиоца када ће и под којим условима ново
паковање лека ставити на Листу лекова у складу са Правилником, а да сам наручилац није у одговору дао
било какво обавештење у том смислу.
Имајући у виду да наручилац није одлучивао по осталим питањима која су саставни део претходног
обавештења и предлога прихватања условне понуде, а нарочито у делу рока доношења решења за
стављање другог паковања лека истог ИНН на Листу лекова и спровођења поступка набавке, то је
произвођач покренуо поступак одобравања додатне количине предметног лека у објављеном паковању те је
и матично друштво произвођача извршило реалокацију расположивих количина из других земаља у којима
се исто паковање лека прометује.
Имајући у виду учињене напоре и измене код произвођача, то овим путем обавештавамо наручиоца да
потенцијални понуђач и произвођач гарантују снабдевање у складу са већ расписаним количинама од 4.500
паковања лека NovoSeven®, те да у том смислу и нису неопходне измене конкурсне документације.“


Одговор наручиоца:

Наручилац је дана 29.08.2016. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
објавио Додатно појашњење конкурсне документације број 404-1-45/16-11, којим је констатовао да ће
уважити предлог заинтересованог лица и извршити измену конкурсне документације, и то у делу Прилога Б
конкурсне документације - Техничка спецификација и Прилога В конкурсне документације - Образац понуде
који у себи садржи образац структуре цене, у смислу измене количине и укупне процењене вредности за
партију број 6.
Узимајући у обзир предметно обавештење заинтересованог лица, комисија наручиоца неће вршити
измену конкурсне документације предвиђену Додатним појашњењем конкурсне документације од 29.08.2016.
године, односно остаје при првобитној садржини конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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