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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови kapecitabin и imatinib, број ЈН 404-1-
110/14-67  
 
 
             Дана 27.05.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014. 
годину: лекови kapecitabin и imatinib, број ЈН 404-1-110/14-67, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
  

 Питање заинтересованог лица: 
Да ли је прихватљиво да се за партију 2 – imatinib, за јачину лека од 400 mg понуди лек јачине 

100 mg (цене паковања 100x120mg и 30x400mg су исте)? 
Како су у складу са ранијом праксом тендери за imatinib били расписивани у mg , а тржиште 

било претежно базирано на паковању 120*100 mg, производња је организована тако да је тренутно 
доступан imatinib  120*100 mg, док је паковање 30*400 mg још у производњи. Повећана испорука у 
паковањима 120*100 mg неће ништа пореметити у терапијском смислу, а омогућиће учешће већег 
броја понуђача у овој јавној набавци. 

 
Одговор – Како у терапијском смислу нема разлике у примени лека imatinib јачине 100 

mg и истог лека јачине 400 mg, а у циљу поштовања члана 10. Закона о јавним набавкама, који 
се односи на начело обезбеђивања конкуренције, биће извршена измена конкурсне 
документације у делу техничка спецификација и у обрасцу понуде. Наведена измена односиће 
се на промену јединице мере за партију 2 тако да гласи mg, а сходно томе извршиће се и 
измена количине која ће бити прилагођена промењеној јединици мере. 

Такође, због начина дозирања, понуђачи ће бити у обавези да нуде обе јачине лека 
imatinib од истог произвођача, с тим што ће бити дефинисана укупна количина у mg. 

Због специфичности дозирања, неопходно је да изабрани понуђач увек на располагању 
има imatinib јачине 100 mg. 

Такође, је неопходно да је изабрани понуђач у могућности да испоручује и imatinib 
јачине 400 mg на захтев здравствене установе, с тим да ће се у изузетним ситуацијама када 
постоје оправдани разлози због којих изабрани понуђач није у могућности да испоручи imatinib 
од 400 mg, прихватити испорука одговарајуће количине лека imatinib јачине 100 mg. 
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