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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке Пегилованог интерферона алфа број ЈН 404-1-110/15-38;
Дана 16.04.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Пегилованог интерферона алфа, број
ЈН 404-1-110/15-38, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15).
Питања заинтересованог лица и одговори:

Питање бр. 1 Имајући у виду да су „Количине лекова наведене у делу IV – Техничка
спецификација, оквирне количине за потребе здравствених установа наведених у делу III Списак здравствених установа, за период од 17 (седамнаест месеци), те да укупна уговорена
количина лекова зависи од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина
наведених у Спецификацији, молимо да нам појасните да ли су количине лекова наведене у
делу IV минималне или максималне количине лекова за које понуђач треба да гарантује и
обезбеди снабдевање по предметном оквирном споразуму.
Одговор бр. 1 -

Количине лекова наведене у делу IV- Техничка спецификација су

минималне количине лекова које је добављач у обавези да испоручи на захтев
здравствених установа и за које гарантује снабдевање по закљученим оквирним
споразумима.
Питање бр. 2 - Имајући у виду да је тачком 6. дела IV – Техничка спецификација, предвиђено
да се “Понуђач обавезује да уз лек понуди, о свом трошку, PCR тестове за тестирање
новоуведених пацијената (уз тест за генотипизацију и један квалитативни тест), у одговарајућој
количини, као и одговарајуће количине рибавирина, који је неопходан за комбиновану
терапију.”, молимо да нам појасните за коју конкретно количину сматрате да је одговарајућа
количина PCR тестова и рибавирина, као и на који начин Понуђач доказује да се обавезује на
наведено. Да ли је у питању достављање изјаве или неког другог доказа?
Одговор бр. 2 – Понуђач се обавезује да уз лек понуди, о свом трошку, најмање 90 тестова за
генотипизацију HCV и најмање 90 тестова за квалитативни PCR, неопходних за новоуведене
пацијенте, и рибавирин у количини која је пропорционална количини лека коју понуђач нуди
за одређену партију, и довољна је за комбиновануу терапију свих пацијената на предметном
леку (новоуведени и пацијенати чије је лечење у току). Понуђач доказује да се обавезује на
наведено достављањем Изјаве, дате на сопственом обрасцу, која мора бити потписана и оверена
печатом.
Питање бр. 3- Имајући у виду да су у делу III конкурсне документације (Списак установа)
наведени и КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ Дедиње и КБЦ Бежанијска коса, који у претходним
поступцима набавки за исту врсту добара нису били корисници предмета набавке, молимо да
нам појасните да ли то значи да наведени центри од сада имају статус референтних центара за
лечење пацијената са хроничним хепатитисом Б, односно хроничним хепатитисом Ц.

Одговор бр. 3- КБЦ „ Др Драгиша Мишовић“ Дедиње и КБЦ Бежанијска коса немају статус
референтних установа за лечење пацијената са хроничним хепатитисом. Сходно томе,
Наручилац ће извршити измену конкурсне докуметације у делу III- Списак установа и у складу
са чланом 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15)
објавити пречишћен текст Конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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