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08/2 број: 404-1-63/16-15
31.10.2016. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови са Листе
Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-62, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 27.10.2016. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1110/16-62, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15).
Питање 1: У конкурсној документацији за јавну набавку Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова,
редни број 404-1-110/16-62 у прилогу Б – Техничка спецификација/списак партија у партији 28 gadodiamid 0,5 mmol/ml, 20ml дата је процењена вредност од 119,43 по ML, a јединица мере у обрасцу
техничка спецификација, као и у обрасцу понуде је BOČICA. Молимо вас да извршите исправку
конкурсне документације за наведену партију.
Одговор 1: Примедба заинтересованог лица се прихвата. Наручилац ће извршити измену у
прилогу Б – Техничка спецификација и обрасцу понуде 4.1.
Питање 2: Компанија ХХХХХХ се протеклих месеци у више наврата обраћала Министарству здравља
и РФЗО у вези са ограниченим могућностима за снабдевање тржишта леком ХХХХХХ (aciklovir 250
mg prašak za rastvor za infuziju 5x250 mg, staklena boca), а последњи пут 14.9.2016. године. Један од
разлога недовољних расположивих количина лека ХХХХХХ, јесте и повлачење са тржишта лека
ХХХХХХ који је до тренутка повлачења био доминантни лек у оквиру ИНН, а о чијем повлачењу нисмо
били благовремено обавештени. Истовремено, наглашавамо да је на наш захтев компанија ХХХХХХ
уврстила Републику Србију на листу медицински критичних и приоритетних земаља те да са тиме у
вези очекујемо одобравање количина које би биле довољне за неометано снабдевање, а да ћемо вас
о очекиваним роковима нормализације накнадно обавестити када добијемо потврду.
Овим дописом желимо да вас обавестимо да у вези са јавном набавком бр. 404-1-110/16-62, партија
17, нисмо у могућности да испоручимо 26.250 бочица лека aciklovir 250 mg, prašak za rastvor za
infuziju. У овом тренутку на располоагању имамо 5.000 бочица лека које ћемо моћи да испоручимо
здравственим установама до 15. децембра 2016. године. Због наведеног ограничења, нисмо у
прилици да издамо овлашћење дистрибутерима који су заинтересовани да учествују у поступку јавне
набавке, па вас молимо да размотрите могућност измене конкурсне документације како би се
уважиле ове околности и поступак спровео успешно, обзиром да смо према нашим сазнањима једини
носилац дозволе за наведени ИНН.
Надамо се да ћете имати разумевања за непредвиђене околности, размотрити наш предлог и
благовремено нас обавестити о својој одлуци.
Одговор 2: Наручилац је проверио све наводе заинтересованог лица и извршиће измену
конкурсне документације у складу са предлогом.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и измена конкурсне документације биће
накнадно објављени.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57016.90/26

