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05.02.2015. године
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке Цитостатика са Б Листе лекова бр. ЈН: 404-1-110/15-5
Дана 15.01.2015. године заинтересована лица обратила су се захтевима за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Цитостатика са Б Листе лекова, број
ЈН 404-1-110/15-5, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Како је у предметном поступку јавне набавке дана 16.01.2015. године уложен захтев за
заштиту права, у складу са чланом 150. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12) активности наручиоца биле су задржане до доношења одлуке Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки о поднетом захтеву.
Питања заинтересованих лица и одговори:
Питање бр. 1 - Увидом у измењени Прилог 2 – техничка спецификација/списак лекова у
предметном поступку јавне набавке, констатовали смо да је процењена вредност за партије 19 и 22
већа од вредности наведених партија према ценама утврђеним Правилник о Листи лекова који се
прописују и издају на теет средстава обавезног здравственог осигурања (Сл Гласник РС бр 124,136),
те молимо да се изјасните да ли је реч о грешци и исту исправите.
Одговор бр. 1 - Услед техничке грешке, у прилогу 2 конкурсне документације – техничка
спецификација/списак лекова унета је процењена вредност за партије 19 – epirubicin и 22 –
cisplatin која је виша у односу на цене за ове лекове дефинисане у Правилнику о Листи лекова
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени
гласник РС" бр. 123/14 и 136/14).
Биће извршена измена конкурсне документације у прилогу 2 – техничка
спецификација/списак лекова, тако да процењена вредност за партије 19 и 22 износи:

Партија

19

22

Предмет
набавке

Фармацеутски
облик

epirubicin

injekcija/ liofilizat
za rastvor za
infuziju/ rastvor
za
injekciju/infuziju

cisplatin

rastvor za
infuziju/
koncentrat za
rastvor za infuziju

Јачина/
концентрација
лека

Јединица
мере

Количина

Процењена
вредност по
партијама

10 mg

bočica

1.045

291.764,00

50 mg

bočica

3.924

5.475.549,60

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог
произвођача.
10 mg

bočica

5.364

1.453.644,00

50 mg

bočica

62.009

53.216.123,80

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог
произвођача.

Питање бр. 2 - Молимо вас да сходно одобреној различитој цени по милиграму лека у
зависности од његове јачине и паковања, што је дефинисано у важећем Правилнику о листи лекова
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник
РС", број 123/14 и 136/14) омогућите потенцијалном понуђачу да понуди цену по јединици

мере(мг) зависно од концентрације лека у паковању, те да у том смислу измените конкурсну
документацију и прилагодите овом захтеву, односно формирате подпартије у оквиру Партије бр. 5 у
ЈН бр: 404-1-110/15-5.
Предлог:
PARTIJA

5

PREDMET
NABAVKE

metotreksat,
napunjeni
injekcioni
špric

JKL

ZAŠTIĆENI
NAZIV
PONUĐENOG
DOBRA

PROIZVOĐAČ

FARMACEUTSKI
OBLIK

JAČINA
LEKA

JEDINICA
MERE

KOLIČINA

15mg/1,5ml

mg

xxxxx

20mg/2ml

mg

xxxxx

25mg/2,5ml

mg

xxxxxx

JEDINIČNA
CENA

UKUPNO ZA PARTIJU 5

Одговор бр. 2 - Наручилац не прихвата горе наведени предлог и неће се вршити
предложене измене конкурсне документације. Напомињемо да је, у конкурсној документацији
за предметну јавну набавку, техничка спецификација за лек metotreksat, napunjeni injekcioni
špric дефинисана на исти начин као што је била дефинисана и у јавној набавци лекова са
Листе лекова за 2014. годину: Лекови са Б листе лекова.
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