
 

 

 
08/5 број: 404-1-27/17-16 
24.07.2017. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-23, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 21.07.2017. године заинтересованa лицa су се обратила Наручиоцу захтевима за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину, 
број ЈН 404-1-110/17-23, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1: 

Конкурсном документацијом на страни 7. Наручилац је предвидео да уколико у предметној буду 
достављене прихватљиве понуде за исти лек који се налази и на Б Листи лекова и на Д листи лекова, 
приликом оцене понуде, неће се узети у разматрање понуда са Д Листе лекова. 

Овако дефинисаним решењем Наручилац није појаснио да ли се наведена ситуација односи на 
случај да један понуђач достави понуду за лек са Б листе лекова а други са Д листе лекова, или је могуће 
да исти понуђач достави понуду за исти лек и са Б и са Д Листе лекова, те да ли би се таква понуда 
понуђача сматрала исправном, или би била одбијена. 

Како би се понуђачима омогућила израда исправних понуда, молимо Вас за одговор на постављено 
питање. 

Одговор бр. 1: 

Имајући у виду одредбу члана 2. став 1. тачка 5) Правилника о Листи лекова који се прописују 
и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр. 45/17, 
56/17-испр. и 70/17) којом је дефинисано да се лекови са Д Листе лекова, а који се истовремено 
налазе и на Б Листи лекова могу набавити само у изузетним случајевима када снабдевање леком 
истог ИНН-а, истог или сродног фармацеутског облика и исте јачине са Листе Б не задовољава 
потребе, уколико Понуђач достави понуду за лек са Б Листе лекова и са Д Листe лекова, иста ће 
бити одбијена као неприхватљива. 

Питање бр. 2: 

Конкурсном документацијом, на страни 19. под г)  тачка 1. предвидели сте у случају да је дозвола за 
лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету, да је понуђач у обавези да 
достави „копију предатог захтева за обнову дозволе за лек“. Предлажемо додавање дела „или потврду 
АЛИМС о пријему захтева за обнову дозволе. 

Одговор бр. 2: 

Наручилац ће понуду сматрати прихватљивом уколико Понуђач који нуди лекове чија је 
дозвола истекла, у оквиру понуде достави копију предатог захтева за обнову дозволе за лек или 
потврду о пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек. У том смислу, извршиће се измена 
конкурсне документације.  

Питање бр. 3: 

Конкурсном документацијом, тачније Обрасцем бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек / 
произвођача лека за учествовање понуђача у централној јавној набавци дефинисали сте обавезе 
носиоца дозволе за лек/произвођача лека у погледу континуитета у снабдевању лековима за све време 
трајања оквирног споразума, односно закључених уговора са здравственим установама. Међутим, у 
члану 3.3.5. поново предвиђате исту обавезу на страни Добављача, претпостављамо омашком.  

С тим у вези, молимо Вас да извршите усклађивање Модела оквирног споразума са садржином 
Обрасца бр. 11, на начин да се члан 3.3.5. брише из Модела оквирног споразума.  

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs


 

 

2 

 

Одговор бр. 3: 

Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у 
централизованој јавној набавци уврштен је у обрасце који чине саставни део конкурсних 
документација за централизоване поступке јавних набавки у току 2016. године на захтев 
заинтересованих лица. Наиме, заинтересована лица која подносе понуду за лекове, при чему нису 
носиоци дозвола за исте, су наведени образац тражила у циљу обезбеђивања сигурности 
континуитета у снабдевању лековима за које закључују оквирне споразуме и представља однос 
између носиоца дозволе и понуђача/добављача. 

Оквирне споразуме наручиоци закључују са Добављачем, а не са носиоцем дозволе, тако да 
добављачи преузимају обавезе дефинисане оквирним споразумом, те је сходно томе дефинисана 
одредба 3.3.5 Модела оквирног споразума. 

Сходно наведеном, комисија не прихвата примедбе заинтересованог лица. 

Питање бр. 4: 

Одредбама Модела оквирног споразума, члан 5.6 предвиђено је  да Фонд за СОВО  врши плаћање 
фактура „најкасније у року од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Добављача“. Молимо за 
појашњење наведене одредбе, како би се отклониле недоумице на страни заинтересованог понуђача да 
се рок плаћања рачуна од дана када Добављач прими своју фактуру, што претпостављамо да није 
смисао одредбе. 

Уместо наведеног, предлажемо да члану 5.6. гласи „најкасније у року од 45 дана од дана када крајњи 
корисник Фонда за СОВО прими фактуру од стране добављача“. Наведени предлог одговара de facto 
ситуацији у пракси, обзиром да фактура прати робу и иста се и доставља Крајњем кориснику Фонда за 
СOВО приликом испоруке. Тек након тога, фактура у неком каснијем року, који може бити и до месец 
дана, од стране крајњег корисника се доставља Фонду за СОВО (у његовом седишту). Имајући у виду 
претходна искуства сарадње, сматрамо предложени начин адекватним и прецизнијим одређењем рока 
плаћања којим се поштују интереси свих уговорних страна. 

Одговор бр. 4: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, и то члана 5.6 модела оквирног 
споразума и члана 3.2 модела уговора. 

Питање бр. 5: 

Одредбама Модела оквирног споразума, члан 8.1 и одребама Модела уговора члан 5.1. предвиђена 
је уговорна казна у износу од „0,5% од укупне вредности предметног добра за које је прекорачио рок 
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од уговорене вредности тог предметног добра“. 
Указујемо Наручиоцу да други  део одредбе, који одређује максималан износ уговорне казне, дефинише 
другачију основицу за обрачун уговорне казне која  није у складу са начелом савесности и сразмере.  

С тим у вези предлажемо измену максималног износа уговорне казне на начин да гласи „не више од 
5% од укупне вредности предметног добра за које је прекорачио рок испоруке.“ 

Одговор бр. 5: 

Не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне документације у делу који 
се односи на износ уговорне казне дефинисане моделом оквирног споразума и моделом уговора. 

Питање бр. 6:  

Одредбама Модела оквирног споразума, члан 9.7. предвиђено је достављање нове менице и 
меничног овлашћења у случају активирања претходно дате у висини од „10% преостале вредности 
оквирног споразума“. Предлажемо да се на крају ове одредбе дода „опредељеног за Фонд за СОВО“ како 
би се избегле недоумице у погледу износа датог средства обезбеђења. 

Одговор бр. 6: 

Примедба заинтересованог лица се прихвата. Извршиће се измена тачке 9.7 модела оквирног 
споразума. 

Питање бр. 7:  

Одредбама Модела оквирног споразума, члан 9.10. предвиђено је „у случају закашњења или других 
повреда обавеза за које је овим споразумом предвиђена уговорна казна, превенствено се обрачунава 
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уговорна казна из члана 8. овог споразума, док средство извршење за добро извршење посла, наведено 
у овом члану  може да се уновчи у случају да се закашњење или повреде наставе“. 

Како нама као потенцијалном понуђачу овако постављена одредба није у целости јасна, молимо Вас 
да нам детаљније појасните смисао наведене одредбе, те детаљније дефинишете шта се подразумева 
под одредницом да се закашњења или повреде „наставе“, одређивањем и дефинисањем критеријума 
који је прецизан и лако мерљив. 

Одговор бр. 7: 

Чланом 8. модела оквирног споразума дефинисана је уговорна казна према Добављачу који 
прекорачи уговорени рок испоруке предметног лека, као и обавеза плаћања уговорне казне 
Купцу/Фонду за СОВО у износу од 0,5% од укупне вредности предметног добра за које је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од уговорене вредности 
предметног добра. 

Даље, тачком 9.10 модела оквирног споразума утврђено је да се, у случају закашњења или 
других повреда обавеза за које је споразумом предвиђена уговорна казна, првенствено 
обрачунава уговорна казна из тачке 8. споразума, док средство обезбеђења за добро извршења 
посла, може да се уновчи у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је извесно 
да Добављач неће моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за време важења 
оквирног споразума/уговора. 

Из наведеног произилази да, уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, након 
наплате уговорне казне у максималном износу од 5% од уговорене вредности, Наручилац може 
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла тог Добављача, уколико исти, и након 
наплате уговорне казне, не извршава своје уговорне обавезе. 

Питање бр. 8:  

Одредбама Модела оквирног споразума, члан 9.11. предвиђено је квартално умањење банкарских 
гаранција на захтев Добављача. Међутим Наручилац је пропустио да дефинише рок у коме је потребно 
да одговори на поднети захтев Добављача. 

Имајући у виду да су трошкови одржавања банкарских гаранција високи и да представљају 
финансијско оптерећење за Добављача, прецизирање рока у коме је Наручилац обавезан да одговори на 
поднети захтев, од изузетног је значаја. У супротном, предвиђена одредба губи смисао, који је Наручилац 
несумњиво имао у виду, приликом дефинисање исте. 

С тим у вези, молимо Вас да кроз измене конкурсне документације, као допуну горе цитиране 
одредбе, наведете и рок од 15 дана за достављање одговора Наручиоца на поднети захтев Добављача. 

Одговор бр. 8: 

Примедба се прихвата, биће извршена измена конкурсне документације, на начин да се у 
моделу оквирног споразума, у тачки 9.11 дефинише рок од 15 дана у коме Републички фонд мора 
дати одговор Добављачу на поднети захтев за кварталним умањењем банкарске гаранције. 

Питање бр. 9:  

Одредбама Модела оквирног споразума, члан 12.5  у оквиру регулисања начина и услова за раскид 
Оквирног споразума, Наручилац је предвидео да раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне 
уговоре закључене по основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и 
споразума, „осим уколико Фонд,/Фонд за СОВО ценећи околности конкретног случаја, не одлучи 
другачије“. 

Како је стандард „ценећи околности конкретног случаја“ доста широко постављен и остављен на 
оцену само на страни Фонда/Фонда за СОВО, молимо Вас да нам детаљније појасните наведену 
одредбу, те да нам кроз примере прецизирате које би конкретне околности конкретног случаја могле 
довести до престанка и појединачних уговора закључених на основу оквирног споразума у случају 
раскида оквирног споразума, а све у циљу веће правне сигурности Добављача као друге уговорне стране 
у оквирном споразуму. 

Одговор бр. 9: 

У тачки 12.5. модела оквирног споразума је предвиђено да раскид оквирног споразума нема 
утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у 
складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим уколико Републички фонд, ценећи 
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околности конкретног случаја, не одлучи другачије. Наведена одредба односи се на ситуације 
када добављач, поред немогућности испуњења обавеза из оквирног споразума, није у могућности 
да испуни и обавезе из већ закључених уговора са Купцима.  

Питање бр. 10:  

Одредбама Модела оквирног споразума, члан 13.1 Наручилац је предвидео раскид оквирног 
споразума на страни Фонда/Фонда за СОВО. Предлажемо допуну наведене одредбе на начин „с тим да у 
том случају неће бити активирано средство обезбеђења за добро извршење посла и уговор ће се 
раскинути споразумом уговорних страна“. Сматрамо наведену допуну оправданом, обзиром да разлози 
за раскид уговора у овом случају нису на страни Добављача. 

Одговор бр. 10: 

Не прихвата се примедба заинтересованог лица. Комисија остаје при наводима из конкурсне 
документације. 

Питање бр. 11:  

Одредбама Модела Уговора, члан 3.3 предвиђено једа „обавезе које доспавају у наредној години 
биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у буџетској години“. 
Предлажемо додавање на крају ове одредбе дела „у складу са Законом којим се уређује буџетски систем, 
односно законом којим се урађује здравствена заштита“.  

Допуњујући одредбу на предложени начин, указује се на обавезу здравствене установе да може да 
преузима обавезе само до нивоа расположивих средстава, односно уколико има пренете обавезе из 
претходне године до нивоа средстава у које су урачунате и пренете обавезе из претходне године а не до 
пуног износа средстава која су за те намене одобрене у финансијском плану РФЗО, односно ЗУ. Иако је 
наведена одредба у члану 3.3.3 дефинисана због императивне норме члана 7. Уредбе о критеријумима 
за утврђивање природе расхода у условима и начину прибављања сагласности за закључивање 
одређених уговора који, због природе расхода захтевају плаћање у више година, сматрамо да нема 
препреке да се одредба допуни на предложени начин  обзиром да се наведена Уредба доноси на основу 
Закона о буџетском систему као вишег правног акта, сходно чему сматрамо да нема препреке да се 
одредба допуни на предложени начин. 

Додатно,  чланом 159. Закона о здравственој заштити прописана обавеза поступања здравствених 
установа у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, што наш захтев чини у целости 
оправданим. 

Одговор бр. 11: 

Примедба заинтересованог лица се не прихвата. Комисија за јавну набавку остаје при 
наводима датим у конкурсној документацији, напомињући да је тачком 16.1 оквирног споразума 
дефинисано следеће: „За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се 
одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову 
материју.“ 

Питање бр. 12:  

Одредбама Модела оквирног споразума, члан 3.3 предвиђено је, између осталог и да, Добављач на 
писмени позив Купца/Фонда за СОВО  закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом, као 
и да извршава уговорне обавезе према Купцима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у 
уговореним роковима. 

Овако дефинисаним одредбама Модела оквирног споразума дефинисана је обавеза Добављача да 
закључи уговоре, као и накнадне уговоре са купцима/здравственим установама које су презадужене и  
дугују Добављачу по раније извршеним испорукама лекова, као и са купцима/здравственим уставовама 
чији су рачуни блокирани.  

Сматрамо предвиђену одредбу у супротности са свим правилима пословања и економске логике, 
обзиром да се од  Добављача захтева да свесно закључују уговоре и уговарају послове за које унапред 
имају објективних сазнања да ће угрозити њихово пословање. 

С тим у вези а узимајући у обзир да РФЗО није само тело за централизовање јавне набавке, већ има 
и закључене уговоре са здравственим установама о пружању здравствене заштите, предлажемо да, кроз 
измене конкурсне документације за предметну јавну набавку, обезбедите могућност директног плаћања 
добављачима за испоручене лекове здравственим установама које су у блокади односно које су 
презадужене, а све у складу са чланом 177а став 1 Закона о здравственом осигурању („ Сл. гласник РС“ 
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бр. 107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014 – 
одлука УС ).  

Додатно, предлажемо да се обезбеди право понуђача, у случају презадужених установа, установа 
које дугују понуђачу односно установа које су у блокади, да могу одбити закључење уговора по оквирном 
споразуму, као и право понуђача да одбије даље закључење уговора по оквирном споразуму са 
установама које су у блокади или су презадужене, односно нису извршила плаћања доспелог дуговања 
по претходно потписаним уговорима. 

Одговор бр. 12: 

Републички фонд спроводи предметни поступак јавне набавке, у складу са Уредбом о 
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Службени 
гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр., 86/13, 119/14, 86/15 и 95/16), а на основу члана 212а Закона 
о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11, 110/12-УС, 
119/12, 99/14, 123/14, 126/14–УС, 106/15 и 10/16–др. закон), у име и за рачун здравствених установа 
из Плана мреже. Одредбама наведених прописа није предвиђено ограничење за оне установе које 
имају доспела неизмирена дуговања, односно чији су рачуни тренутно у блокади, те сходно томе, 
на списку здравствених установа за чије потребе се спроводи овај поступак јавне набавке се 
налазе све здравствене установе из Плана мреже здравствених установа, са којима Републички 
фонд има закључен уговор о пружању здравствене заштите, па чак и установе које су у блокади.  

Питање измиривања обавеза од стране здравствених установа је посебно питање којим се 
баве надлежни државни органи и мора се решавати одвојено од јавне набавке. Републички фонд 
је у обавези да здравственим установама обезбеди редовно снабдевање лековима у циљу 
пружања неопходне здравствене заштите осигураним лицима Републичког фонда.  

Што се тиче могућности директног плаћања Добављачима за испоручене лекове 
здравственим установама у складу са чланом 177а Закона о здравственом осигурању, исто није 
могуће из разлога што нису испуњени услови утврђени чланом 54. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 
– др. закон и 103/15). Сходно наведеном, Наручилац остаје при наводима датим у конкурсној 
документацији, односно тачки 3.3 модела оквирног споразума. 

Питање бр. 13:  

Одредбама Модела оквирног споразума, члан 15.1. Наручилац је предвидео обавезу на страни 
Добављача до сваког 10-ог у месецу, за претходни месец, Фонду/Фонду за СОВО да доставља извештај о 
испорукама извршеним Купцима/Крајњим корисницима Фонда за СОВО на основу овог оквирног 
споразум, на обрасцу који достави Фонд. 

Како је чланом 132. став 2. и став 4. Закона о јавним набавкама предвиђено да Наручилац доставља 
у електронској форми Управи за јавне набавке тромесечни извештај, и то најкасније до 10-ог у месецу 
који следи по истеку тромесечја, молимо да, уколико је наведена обавеза већ пренешена са Наручиоца 
на Добављача исту дефинишете у складу са наведеним чланом ЗЈН, на тромесечном (кварталном) 
нивоу. 

Одговор бр. 13: 

У тачки 15. модела оквирног споразума предвиђена је обавеза Добављача да сваког 10-ог у 
месецу, за претходни месец, Републичком фонду доставља извештај о испорукама извршеним 
Купцима на основу овог оквирног споразума, на обрасцу који достави Републички фонд. 

Наведена одредба је дефинисана у циљу праћења реализације јавне набавке и не произилази 
из члана 132. Закона о јавним набавкама, односно није у вези са достављањем извештаја Управи 
за јавне набавке. Сходно томе, примедба се не прихвата. Наручилац остаје при наводима датим у 
конкурсној документацији. 

Питање бр. 14:  

Предметну јавну набавку Наручилац је расписао у име и за рачун здравствених установа из Плана 
мреже здравствених установа, у који улазе и здравствене установе са територије Косова и Метохије. 
Досадашња пракса показала је да Добављачи нису у могућности да самостално врше дистрибуцију 
лекова на подручју КиМ, из разлога више силе, односно примене посебних прописа привремених власти 
на овом подручју. На тај начин добављачима, потписницима оквирних споразума,  онемогућен је приступ 
и испорука уговорених лекова у складу са важећим прописима у Републици Србији и закљученим 
уговорима. Заједничким активностима Министарства здравља, Канцеларије за Косово и Метохију, 
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Наручиоца и у сарадњи са Управом царина, усаглашен је могући модел за реализацију испорука лекова 
овим установама. Међутим, пракса током претходних година је показала да су трошкови логистичких 
услуга изузетно високи, плаћање рачуна за испоручене лекове од стране појединих здравствених 
установа је неблаговремено, доцња неких установа је вишемесечна па и вишегодишња и број истоварних 
места је велики. Предлажемо да Наручилац размотри другачији начин снабдевања здравствених 
установа са територије Косова и Метохија, односно дефинише одредбе у моделу Оквирног споразума 
које би елиминисале негативне ефекте које Добављач трпи испоруком лекова овим здравственим 
установама. 

Одговор бр. 14: 

Републички фонд спроводи предметни поступак јавне набавке, у складу са Уредбом о 
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Службени 
гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр., 86/13, 119/14, 86/15 и 95/16), а на основу члана 212а Закона 
о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11, 110/12-УС, 
119/12, 99/14, 123/14, 126/14–УС, 106/15 и 10/16–др. закон), у име и за рачун здравствених установа 
из Плана мреже са којима је закључио уговоре о пружању здравствене заштите.  

Напомињемо да решавање питања у вези са здравственим установама са Косова и Метохије 
није у надлежности комисије за јавну набавку. 

Питање бр. 15:  

Конкурсном документацијом,у делу техничке карактеристике, за партије наведене у доњој табели 
нису предвиђени  фармацеутски облици који се налазе у Правилнику о Листи лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Молимо за одговор на питање да ли ће 
бити прихваћени фармацеутски облици наведени у доњој табели, у 4-тој  колони –Фармацеутски облик –
Правилник. 

Broj 
partije 

INN Farmaceutski oblik 
Farmaceutski oblik-

PRAVILNIK 

55 
gvozdje (III) -hidroksid 

saharoza kompleks 
rastvor za injekciju/koncentrat za 

rastvor za injekciju/infuziju 
koncentrat za rastvor za 

infuziju 

207 piperacilin; tazobaktam 
prašak za rastvor za 

injekciju/infuziju 
prašak za rastvor za 

infuziju 

210 cefuroksim 
prašak za rastvor za 

injekciju/infuziju 
prašak za rastvor za 

injekciju 

210 cefuroksim 
prašak za rastvor za 

injekciju/infuziju 
prašak za rastvor za 

injekciju 

214 ceftazidim 
prašak za rastvor za 

injekciju/infuziju 
prašak za rastvor za 

injekciju 

214 ceftazidim 
prašak za rastvor za 

injekciju/infuziju 
prašak za rastvor za 

injekciju 

214 ceftazidim 
prašak za rastvor za 

injekciju/infuziju 
prašak za rastvor za 

injekciju 

216 ceftriakson 
prašak i rastvarač za rastvor za 
injekciju/prašak za rastvor za 

injekciju/infuziju 

prašak za rastvor za 
injekciju 

227 klindamicin rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

229 gentamicin rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

230 gentamicin rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

230 gentamicin rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

231 gentamicin rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

231 gentamicin rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

242 vankomicin 
injekcija/ prašak/ liofilizat za rastvor 

za infuziju 
injekcija 

243 vankomicin 
injekcija/ prašak/ liofilizat za rastvor 

za infuziju 
injekcija 
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283 diklofenak 
tableta/kapsula sa modifikovanim 

oslobađanjem, tvrda 
tableta sa modifikovanim 

oslobađanjem 

299 atrakurijum besilat rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

 

Одговор бр. 15: 

Ознака „/“ у колони „фармацеутски облик“ у техничкој спецификацији и Обрасцу 4.1 – обрасцу 
понуде означава „или“ и даје могућност понуђачима да доставе понуду за лекове за све или за 
поједине фармацеутске облику у оквиру дате партије, а који су у складу са Правилником о Листи 
лекова. 

У конкретним случајевима које је заинтересовано лице навело у табели, Наручилац ће, између 
осталих, прихватити и понуде лекова фармацеутских облика датих у колони 4 – Фармацеутски 
облик ПРАВИЛНИК. 

Такође, Наручилац ће извршити измену фармацеутског облика у партији 55 - gvožđe (III) 
hidroksid saharoza kompleks 100 mg тако да гласи „rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za 
infuziju“. 

Питање бр. 16:  

Овде бисмо желели да скренемо пажњу на грешку коју смо уочили у документацији јавне набавке 
број 404-1-110/17-23. Наиме, за лек Fragmin, rastvor za injekciju/infuziju, 10.000 i.j. под „јединица мере“ 
стоји injekcioni špric уместо ampula, како је и наведено у Б Листи лекова РФЗО-а. 

Љубазно бисмо Вас замолили да направите ову исправку у документацији јавне набавке. 

Одговор бр. 16: 

Примедба заинтересованог лица се прихвата. Наручилац ће извршити тражену измену. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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