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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке лекова Листе Д Листе лекова
број ЈН 404-1-110/16-2
Поводом захтева за додатним информацијама и појашњењем достављеним дана 16.03.2016.
године, а у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке лекова са Листе Д Листе лекова,
број ЈН 404-1-110/16-2, 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:
У конкурсној документацији, у Прилогу Б, техничка спецификација за партију број 2, као и у
прилогу В Образац понуде захтевате: Atenuirani bacili Mycobavterium bovis, soj BCG, farmaceutski oblik:
Prašak za intravezikalni rastvor.
Молимо за информацију да ли је понуда прихватљива уколико понуђач за тражено добро
понуди Atenuirani bacili Mycobavterium bovis, soj BCG, farmaceutskог oblikа: prašak za intravezikalnu
suspenziju?
У случају да је Ваш одговор, негативна, односно да таква понуда није прихватљива,
предлажемо измену конкурсне документације на начин да се поред фармацеутског облика прашак за
интравезикални раствор предвиди и прашак за интравезикалну суспензију.
Наиме, сви лекови истог ИНН-а присутни на тржишту, регистровани као и нерегистровани, који
су били предмет испоруке по централизованим јавним набавкама или по претходним појединачним
јавним набавкама здравствених установа су фармацеутског облика: прашак за интравезикалну
суспензију.
Додатно напомињемо и да је конкурсна документација за поменуте јавне набавке у делу
техничке спецификације и обрасцу понуде захтевала „интравезикални раствор/интравезикалну
суспензију“.
Одговор:
У циљу достављања одговарајуће, односно прихватљиве понуде, у смислу чл. 3 Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), а сходно условима из конкурсне
документације за јавну набавку лекова са Листе Д Листе лекова, датим у делу II конкурсне
документације – техничка спецификација, под тачком 5, 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).
Узимајући у обзир претходно наведено, Комисија за предметну јавну набавку је предмет
набавке дефинисала у складу са важећом Листом лекова и подацима о леку наведеним у истој. Из
наведеног разлога добро/лек за који се подноси понуда мора задовољити критеријуме тражене
конкурсном докуметацијом.
Како је предмет набавке за партију 2 лек са Листе Д Листе лекова - Atenuirani bacili
Mycobavterium bovis за који је на Листи Д Листе лекова дефинисан фармацеутски облик прашак за
интравезикални раствор, Комисија за предметну јавну набавку остаје при дефинисаној техничкој
спецификацији, будући да је у обавези да обезбеди лек с важеће Листе лекова.
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