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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
Поводом Вашег захтева 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), заведеног код наручиоца дана 07.05.2015.
године (из разлога што је исти електронским путем прослеђен наручиоцу дана 06.05.2015. године у
16,10 часова, односно након истека радног времена, а које је наведено у конкурсној документацији,
предметни захтев је заведен првог наредног радног дана).
Питања заинтересованог лица и одговори:
Питање бр. 1 – Увидом у оквирни споразум и модел Уговора констатовали смо да нигде нисте
предвидели могућност измене уговорених цена у периоду трајања Оквирног споразума односно
Уговора када је реч о нерегистрованим лековима који су такође предмет конкрентне јавне набавке.
Предлажемо да члан 5. у моделу Оквирног споразума и члан 3. у моделу Уговора допуните тако
да се уговорене цене, када су у питању нерегистровани лекови, у периоду трајања Оквирног
споразума односно Уговора, могу мењати и то у случају да дође до промене курса евра за више од
3% према средњем курсу НБС-а у односу на дан отварања понуда.
Одговор бр. 1 –Наручилац остаје при одредбама конкурсне документације које се тичу
могућности измена уговорених цена у периоду трајања Оквирног споразума, односно уговора,
и неће вршити тражене измене исте.
Питање бр. 2 – Како је на страни 20. у конкурсној документацији под тачком 2.10 предвиђен као
један од додатних услова – овлашћење носиоца дозволе за лек, с обзиром да за нерегистроване
лекове не постоји носилац дозволе за лек, предлажемо да назначите у конкурсној документацији да
се тражени услов не односи на нерегистроване лекове.
Одговор бр. 2 - Како је на страни 20. у конкурсној документацији под тачком 2.10
предвиђен као један од додатних услова – овлашћење носиоца дозволе за лек, с обзиром да
за нерегистроване лекове не постоји носилац дозволе за лек, на истој страни конкурсне
документације под тачком 3.4 наведено је следеће:
„Доказ из тачке 2.10 не доставља понуђач уколико је носилац дозволе за лек који нуди и
не доставља понуђач који нуди лек који се налази на Д Листи лекова који се прописују и издају
на терет средстава обавезног здравственог осигурања.“
Сходно наведеном, наручилац је већ назначио у конкурсној документацији да се тражени
услов (овлашћене носиоца дозволе) не односи на нерегистроване лекове.
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