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09.01.2015. 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 08.01.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом 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).
Питања заинтересованог лица и одговори:
Питање бр.1: у партији 10 GEMCITABINE - тражена ЈМ је 200мг и/или 1000мг) да ли дозвољавају
одступање од 200, одн. 1000 мг нпр 201.4мг и 999.4 мг ?
Одговор бр. 1: Дозвољено је одступање.
Питање бр. 2: Партија 9-Fluorouracil амп.5г, овај лек у траженој јачини налази се искључиво на Листи
Д - да ли се може нудити нерегистровани лек и ако да, молимо да конкурсну документацију ускладите
са Правилником о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно
медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава ("Сл. гласник РС", бр.
2/2014, 14/2014 - испр. и 111/2014), а нарочито у погледу рокова испоруке.
Одговор бр. 2: Наручилац остаје при наводима конкурсне документације. Не може се нудити
нерегистровани лек.
Питање бр. 3: код лекова где је тражена јединица мере (ЈМ) милиграм (мг) постоје реални проблеми
у реализацији уговорених количина. Уговарањем на мг веома је тешко предвидети потребе установа
за дозама које су расположиве па је отежано планирање појединачних доза које је потребно
обезбедити. Предлажемо измену којом би моделом уговора била дефинисана обавеза установе да
приликом уговарања количине искаже у свакој дози појединачно.
Одговор бр. 3: Наручилац остаје при наводима конкурсне документације. Здравственим установама
ће бити упућена инструкција да уговарање врше по паковањима одговарајуће јачине.
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