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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке лекова са Б и Д Листе лекова број ЈН 404-1-110/15-47
Дана 14.05.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Б и Д Листе лекова, број ЈН
404-1-110/15-47, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и
14/15).
Питања заинтересованог лица и одговори:
Питање бр. 1 - Међу лековима који су предмет набавке налазе се лекови који су и на Листи Б и
на Д Листи лекова (партије 3., 5., 6., 13. и 14.).
Сходно наведеном, да ли је могуће нудити као нерегистроване само лекове који су предмет
набавке за горе наведене партије, јер тренутно не постоје као регистровани на тржишту Републике
Србије?
Одговор бр. 1 – Предмет јавне набавке су лекови са Б и Д Листе лекова. Сходно
наведеном, а као што је и јасно дефинисано конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, понуђач може понудити предметне лекове и са Б и са Д Листе лекова.
Питање бр. 2 - Уколико је прихватљиво достављати понуду за предметне лекове као
нерегитроване за горе наведене партије, да ли је процењена вредност за предметне партије иста, с
обзиром да се ради о нерегистрованим лековима?
Одговор бр. 2 – Процењена вредност предметне јавне набавке дефинисана је по
партијама, без обзира на то да ли ће за исте бити достављене понуде за лекове са Б или
лекове са Д Листе лекова.
Питање бр. 3 - Како би се обезбедило континуирано снабдевање установа лековима који су
предмет набавке за горе наведене партије, предлажемо да конкурсну документацију измените на
начин да буде могуће доставити понуде за лекове који се налазе и на Б и на Д Листи лекова који се
прописују и издају на терет обавезног здравственог осигирања, при чему се у случају да је
достављена понуда за регистровани лек не би узимала у оцењивање понуда за нерегистровани лек.
Одговор бр. 3 – Наручилац неће вршити тражене измене конкурсне документације, а у
складу са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 123/14 и 136/14), лекови са Д
Листе лекова који су предмет ове јавне набавке, набављају се само у изузетним случајевима
када снабдевање лековима истог ИНН, истог или сродног фармацеутског облика и исте јачине
са Листе Б не задовољавају потребе у лечењу осигураних лица РФЗО-а.
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