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08/2 број: 404-1-37/16-10
25.07.2016. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке цитостатика са
Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-33, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 21.07.2016. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1110/16-33, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15).
Питање:
Обраћамо Вам се са предлогом за промену количина лека leuprorelin 3,75 mg и 11,25 mg, одређених
конкурсом документацијом за јавну набавку редни број 404-1-110/16-33. Конкурсном документацијом,
редни број 404-1-110/16-33 одређен је за партију 34 L02E02 leuprorelin 3,75 mg, а расписана је количина
од 185 јединица док је за партију 34 L02E02 leuprorelin 11,25 mg расписана количина од 645 јединица.
Иако разумемо да је реч о оквирним количинама и да ће потребе зависити од реалних потреба установа
те да уговорена количина може да се разликује од количина из оквирног споразума, овим дописом,
желимо да вам укажемо на чињеницу да је у потрошњи 2015. године према подацима којима компанија
располаже, утрошено 791 инјекциони шприц лека leuprorelin јачине 11,25 mg и 435 шприцева лека
leuprorelin јачине 3,75 mg, а у првој половини 2016. године 658 шприцева лека leuprorelin јачине 11,25 mg
и 290 шприцева лека leuprorelin јачине 3,75 mg, те да количине расписане оквирним споразумом нису у
складу са подацима о потрошњи, а самим тим ни у складу са потребама за наредну годину.
Lek
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2015. godina (12 meseci)

2016. godina (6 meseci)
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658

Lupron injekcioni špric 3,75

leuprorelin

ХХХХХ

435

290
Izvor: IMS data

С обзиром да се налазимо на међународном тржишту, сматрамо да би измена конкурсне
документације у смеру повећања количина према подацима о потрошњи и процени потреба струке,
обезбедила доступност лека leuprorelin у Србији, у регистрованим индикацијама. Посебно наглашавамо
да се лек leuprorelin користи у терапији карцинома протстате, карцинома дојке и ендометриозе.
Надамо се да ћете уважити наведене аргументе и узети у разматрање предлог за поновно
утрврђивање количина лека leuprorelin јачине 3,75 mg и лека leuprorelin јачине 11,25 mg, како бисмо
избегли потенцијалну несташицу лека.
Одговор:
Количине лекова који су предмет јавне набавке цистостатика са Листе Б и Листе Д Листе
лекова, одређене су на основу података из електронске фактуре за период од 01.01.2015.31.12.2015. године и података из Плана потреба здравствених установа за 2016. годину
достављених од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.
Узимајући у обзир целокупне количине свих јачина лека ИНН-а leuprorelin, који је предмет
набавке, у потпуности су обухваћене количине предметног лека које су потребне здравственим
установама за период од 12 месеци, а на основу горе наведених података.
Извор података IMS data, а које наводите у Вашем питању, није релевантан извор података за
спровођење централизоване јавне набавке која се спроводи искључиво за потребе здравствених
установа из Плана мреже здравствених установа.

Сходно наведеном, не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне
документације и комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57016.61/64

