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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење
хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете) број ЈН 404-1-110/14-2

Дана 23.10.2013. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014.
годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете),
број ЈН 404-1-110/14-2, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12).
Наручилац је дана 25.10.2013. године на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници објавио додатне информације и појашњења 08/2 бр. 404-1-110/13-29 у вези са претходно
наведеним захтевом у коме је дошло до техничке грешке у одговору на питање бр. 12.
Питање бр. 12 заинтересованог лица гласило је: „У техничкој спецификацији тражених ставки
тражено је: Партија 179 – јоpromid, rastvor za injekciju, 370 mg/ml. Како је jоpromid регистрован у облику
раствора за инфузију, требало би променити тражени фармацеутски облик из раствора за инјекцију у
раствор за инфузију.“
Наручилац је на питање бр. 12 дао следећи одговор: „Мења се фармацеутски облик за партију
179 јоpromid, rastvor za injekciju, 300 mg/ml, тако да гласи: rastvor za injekciju/ rastvor za infuziju.“
У претходно наведеном одговору дошло је до техничке грешке у навођењу јачине и
фармацеутског облика лека.
Наиме, одговор на питање бр. 12 треба да гласи:
Мења се фармацеутски облик за партију 179 јоpromid, rastvor za injekciju, 370 mg/ml, тако да
гласи: rastvor za infuziju.“
Напомињемо да је до техничке грешке дошло само у додатном појашњењу, док су у
објављеним изменама конкурсне документације 08/2 број 404-1-110/13-39 и пречишћеном тексту
конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана
31.10.2013. године објављени исправни подаци.

