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08/2 бр. 404-1-110/13-30 
28.10.2013. године 
 
 
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 24.10.2013. и 25.10.2013. године заинтересована лица обратила су се захтевима 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).  
 
  Питања заинтересованих лица и одговори: 
 

 Питање бр. 1 - Увидом у образац  IV ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА, утврдили смо да се у 
партији бр. 159 налази лек: рокуронијум бромид 100мг, раствор за ињекцију у количини од 45.900 
бочица. 
С тим у вези, обавештавамо Вас да смо од стране произвођача наведеног лека упознати да се 

Вашој установи као наручиоцу, обратио обавештењем да због проблема у производњи, наведени лек 
у овом тренутку није доступан и не постоји сигурност да ће бити доступан на тржишту Републике 
Србије и током 2014. године. 
У складу са наведеним, а имајући у виду да лек на тржишту Републике Србије нема регистровану 

директну паралелу, те да је дозни облик лека рокуронијум бромид од 50мг у потпуности 
адекватна замена истог лека дозног облика од 100мг, молимо да извршите замену партије под 
редним бројем 159 (45.900 бочица) тако што ће се партија под редним бројем 158 увећати за 
додатних 91.800 бочица рокуронијум бромид 50мг, односно тако што ће предмет набавке под 
редним бројем 158 бити укупно 192.600 бочица лека рокуронијум бромид 50мг, док се партија 
159 брише. 

Уколико нисте сагласни наведеним предлогом, молимо да дозволите понуђачима да за лек из 
партије бр. 159, цену прерачунају и искажу на тражену јачину лека, уз напомену да ће приликом  
реализације уговора о јавној набавци, бити испоручен лек: рокуронијум бромид, раствор за ињекцију 
50мг у одговарајућој количини која замењује тражену количину лека рокуронијум бромид, раствор за 
ињекцију 100мг. 
Напомињемо да је цена лека чију испоруку у одговарајућој – дупло већој количини предлажемо 

(2x50мг уместо 1x100мг), апсолутно у складу са ценом лека која би била понуђена приликом испоруке 
одговарајуће количине траженог лека јачине 100мг.  
Такође, наводимо да је овакво решење током текуће године, било прихваћено у пракси од стране 

наручилаца – здравствених установа, а све са циљем обезбеђења неопходне терапије за пацијенте 
уз економично и ефикасно располагање јавним средствима. 

Одговор бр. 1 – Информација је узета у разматрање. Евентуална измена конкурсне 
документације извршиће се након додатних провера. 

Питање бр. 2 - Имајући у виду да је предметна јавна набавка обликована у 183 партије, те да 
понуђач може доставити понуду за целокупну набавку или за поједине партије, молимо да 
прецизирате тачку 5.2 УПУТСТВА ПОНУЂАЧИМА тако да,наведена тачка гласи: 
„5.2 Фонд може да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности 
поједине партије (без ПДВ-а) у случају: 
а) да понуђач повуче своју понуду за партију током периода важења понуде,  назначеног од стране 
понуђача у обрасцу за понуду; 
б) или ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину партију од стране 
Наручиоца у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни споразум за  
партију за коју је доставио понуду или не достави тражено средство обезбеђења за добро 
извршење посла за ту партију.“ 

Одговор бр. 2 – Примедба је прихваћена, и конкурсна документација у делу V - Упутство 
понуђачима биће измењенa у складу са примедбом. 
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Питање бр. 3 - Позивајући се на ваш позив за достављање понуда број 404-1-110/14-2  за набавку 
Лекова са листе лекова за 2014. годину: Лекови са Б листе  (осим антитуберкулотика), молимо за 
појашњење Обрасца 7 (стр. 55) која гласи: 

„Понуђач ______________________/назив понуђача или члана групе понуђача/, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за 2014. годину има закључене уговоре са 
носиоцима дозвола за стављање лека у промет у Републици Србији, на основу којих је овлашћен да 
продаје лекове за које доставља понуду у поступку јавне набавке лекова са Листе лекова: Лекови са Б 
листе (осим лекова за лечењу хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете), бр. 404-1-110/14-2.“ 
Интересује нас да ли ПОНУЂАЧ попуњава поменути образац чак и у случају да је он истоврамено 

и носилац дозволе за стављање лека који се нуди у промет на тржишту Р. Србије? 
 
Одговор бр. 3 – Као што је и дефинисано конкурсном документацијом у делу VI Услови за 

учешће и доказивање испуњености услова, тачка 3. – начин доказивања испуњености услова, 
на страни 47, под тачком 3.4 – понуђач уколико је носилац дозволе за лек који нуди не 
доставља образац бр. 7 који је саставни део конкурсне документације за предметну јавну 
набавку. 

 
Питање бр. 4 - Дана 14.11. 2013  расписана је Јавна набавка лекова са Листе лекова за 2014 

годину:Лекови са Б листе  број 404-1-110/14-2  .Битан услов за учешће на тендеру је„да понуђач има 
закључене уговоре за 2014. годину са носиоцима дозвола за лекове  на основу којих  је овлашћен да 
продаје лекове за које доставља понуду”, а рок за предају понуда је 13. новембар 2013.г.    
Компанија ХХХХХХ на жалост има специјалну процедуру у поступку потписивања уговора која не 

може никако бити завршена до 13.11. 2013 године. 
Сви предлози уговора са купцима морају да прођу разне инстанце од ХХХХХ, ХХХХХ и за то је 
потребно пар месеци. 
Као што вам је познато ХХХХХ  је континуирано снабдевала велики део тржишта својим 

препаратима  и стекла статус поуздане компаније на овом тржишту. 
У складу са већ поменутим околностима молимо Вас да узмете у обзир нашу специфицну 

ситуацију и дате одобрење да идемо са ауторизацијом како не би били дисквалификовани. 
 
Одговор бр. 4 – У складу са примедбом извршиће се измена конкурсне документације у делу 

VI Услови за учешће и доказивање испуњености услова, тако да је понуђач у обавези да уз 
понуду приложи попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о закљученим 
уговорима са носиоцима дозвола за стављање лека у промет (образац бр. 7 у конкурсној 
документацији) или Писма ауторизације носилаца дозвола за лек којим се понуђач овлашћује 
да нуди и да врши дистрибуцију лекова за које доставља понуду. 

 
Питање бр. 5 – Наручилац РФЗО је тачком 2.4 (стр. 46 конкурсне документације) предвидео да се 

услов за учешће у поступку из тачке 1.1.2 доказује изводом из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. 
Да ли ће се сматрати да је понуђач испунио горе наведени услов уколико се као доказ за законске 

заступнике понуђача (који су страни држављани и чије пребивалиште нити боравиште није на 
територији Србије), достави изјава дата пред јавним бележником у земљи у којој законски заступник 
има пребивалиште и уверење надлежног суда према месту пребивалишта који води овакву врсту 
евиденције из разлога што МУП у земљи пребивалишта одговорних особа не издаје такву врсту 
потврда/уверења? 

 
Одговор бр. 5 –У конкурсној документацији у делу VI Услови за учешће и доказивање 

испуњености услова под тачком 3.10 дефинисано је следеће: „ Ако се у држави у којој понуђач 
има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану 
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.“   

Сходно наведеном понуђач може доставити као доказ за законске заступнике понуђача (који 
су страни држављани и чије пребивалиште нити боравиште није на територији Србије) тражене 
1.1.2 на страни 45 конкурсне документације, изјаву дату пред јавним бележником у земљи у 
којој законски заступник има пребивалиште и уверење надлежног суда према месту 
пребивалишта који води овакву врсту евиденције уколико МУП у земљи пребивалишта 
одговорних особа не издаје такву врсту потврда/уверења. 

 
Питање бр. 6 – Наручилац РФЗО је тачком 1.2.1 VI. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА (стр. 45 конкурсне документације) као додатни обавезан услов за учешће 
предвидео да понуђач мора доказати „да у претходне три године (2010., 2011., 2012.) није остварио 
негативан нето финансијски резултат.“ 
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Да ли је податак о позитивном пословању (нето добитак) услов за исправност понуде, с обзиром да 
податак о позитивном билансу не значи да понуђач располаже финансијским средствима за 
пословање и испуњавање својих обавеза према купцима. 
Као фирма која је основана у 2011. години и која је са прометом отпочела тек у другој половини 

месеца септембра 2011, а којој је због нужних, законски регулисаних високих улагања потребних за 
покретања пословања, било немогуће остварити позитиван нето финансијски резултат у 2011. и 2012.  
години сматрамо да нам овакав захтев наручиоца неправедно онемогућава да директно понудимо 
своје лекове у поступку јавне набавке. 
Сходно томе слободни смо Вас замолити да од овог услова буду изузете фирме које су основане 

након 2010. године и предлажемо да наручилац за понуђаче (основане 2011. и 2012. године) уз све 
остале услове дефинисане на стр: 32-33 и 45-47 конкурсне документације уместо захтеваног услова 
прихвати: 

- потврду пословне банке о позитивном финансијском стању на свим рачунима понуђача и 
потврду НБС о константној ликвидности понуђача (од момента оснивања) или 

- финансијску гаранцију за озбиљност понуде увећану са 2% на нпр. 3 или 4%, или 
- финансијску гаранцију за добро извршење посла увећану са 5% на нпр. 6% или за проценат 

који сматрате да би оправдао додатно финансијско обезбеђење. 
 
Одговор бр. 6 – Извршиће се измена конкурсне документације у делу VI - Услови за учешће и 
доказивање испуњености услова, тако да се брише тачка 1.2.1. 
 

Питање бр. 7 – „Техничка спецификација“ опис лекова који ће се набављати путем 
централизоване јавне набавке у 2014. години (страна 20 конкурсне документације) партија 35 и 36 
 У циљу омогућавања што веће конкуренције, молимо Вас да тахничка спецификација за 
партије 35 и 36 буде праћена речима „или одговарајуће“ односно да се омогући нуђење ХЕС-а у 
„балансираном раствору“ који „имитира“ електролитски састав хумане плазме. Како је у техничкој 
спецификацији као „носач“ наведен само натријум хлорид молимо да се уважи и писмено потрди 
могућност нуђења „балансираног раствора“ (као једнако вредног, односно квалитетнијег решења у 
поређењу са натријум хлоридом). 
 Као доказ томе молимо вас да узмете на увид документацију коју смо доставили РФЗО уз наш 
допис бр. 755-1 од 16.09.2013. године, примљен у писарници РФЗО 26.09.2013. године а која се 
односи на техничку спецификацију добара из партије 35 и 36. 
   

Одговор бр. 7 – За партије 35 и 36 одговарајући су и могу се нудити сви лекови са АТЦ 
ознаком В05АА07.  

 
 


