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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ 
у поступку јавне набавке лекова са Б и Д Листе лекова: kalijum hlorid и natrijum 

hidrogenkarbonat, број ЈН 404-1-110/15-74 
 

             Поводом захтева за додатним информацијама и појашњењима од 24.09.2015. године, у вези 
са припремањем понуде у поступку јавне набавке лекова са Б и Д Листе лекова: kalijum hlorid и 
natrijum hidrogenkarbonat, број ЈН 404-1-110/15-74, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо следеће додатно појашњење: 
 

  Питање заинтересованог лица: 
  
Молим Вас за тумачење врсте Калијум хлорида који се тражи на предметном тендеру. 
Наиме, у тендеркој документацији стоји само 1 mmol/ml, а количине су изражене у ml.  
Ми у понуди од наших партнера ино произвођача имамо: 

- 10% 
- 15 % (у прилогу упутство за пацијенте из Енглеске). Ампуле су од 10 ml и садрже 1.5г Калијум 

хлорида. 
Молим Вас за поjaшење да ли би концентрација коју имамо у понуди била прихватљива за 

предметни тендер. 
 

Одговор: 
 
Конкурсном документацијом је дефинисано да понуђач може понудити само лек који се 

налази на важећој Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, сходно члану 43. став 1. тачка 1. Закона о здравственом осигурању 
(''Службени гласник РС'' бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 
126/14 - УС). 

Како је техничка спецификација у предметној јавној набавци дефинисана на основу 
Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 
предмет партије 1 је лек kalijum hlorid јачине, односно концентрације 1 mmol/ml.  

Из захтева за додатним информацијама и појашњењима произилази да лек који би 
нудило заинтересовано лице није јачине, односно концентрације 1 mmol/ml, тако да исти не 
одговара захтевима дефинисаним у техничкој спецификацији. 
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