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08 број: 404-1-10/18-17 
03.05.2018.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови за 
лечење ретких болести број 404-1-110/18-10, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 30.04.2018. године, заинтересованo лицe се путем електронске поште обратилo 
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење 
ретких болести број 404-1-110/18-10, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Питање 1: Везано за јавну набавку објављену под бројем 404-1-110/18-10 улажемо званичну 
жалбу за количине лека у партији 7: 

Објављена потребна количина за 12 месеци не одговарају потребама континуиране терапије 
оболеле деце за период од 12 месеци. 

Подаци са сајта: 

Партија 
Назив 

партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

7 
idursulfaza 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

2 
mg/ml, 

3 ml 
bočica 462 320.987,60 148.296.271,20 

Образложење: 

 Узимајући у обзир количину лека објављеног у поступку јавне набавке под бројем 404-1-
110/17-3, за 2017-у годину (624) и чињеницу да се у току 2018.-е године наставља терапија 
за све дечаке, јасно је да објављена количина не одговара потребама. 

 У сарадњи са ординирајућим лекарима проверене су потребне (тражене) количине лека и 
оне не одговарају достављеним подацима. У наставку табела са детаљним подацима: 

ЈованаМариновићабр. 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 

Редни број пацијената Тренутна тежина пацијената 

(kg) 

Годишње потребе по пацијенту (12 
месеци) у бочицама 

1 36 156 

2 31 10 

3 26 104 

4 26 104 

5 38 156 

Укупна количина за 12 месеци: 650 
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Верујемо да је објављена количина резултат случајне грешке и да ћете на основу обрачуна наше 
званичне жалбе проверити потребне количине лека. 

Самим тим, очекујемо да прихватите наше аргументе, коригујете количину лека објављеног у 
поступку ЈН 404-1-110/18-10 како бисте осигурали континуирану терапију за децу, која је од њих од 
животне важности. 

Одговор 1: Teхничка спецификација, односно потребна количина за набавку, за лек 
обликован у партију 7 - Idursulfaza, дефинисана је на основу одлуке Комисије РФЗО за 
лечење урођених болести метаболизма. Наиме, наведена комисија, састављена од лекара, 
стручњака из ове области, доноси одлуку о врсти и количинама лекова за набавку, односнo 
о увођењу пацијената на терапију, а све у складу са финансијским средствима 
опредељеним Финансијским планом Републичког фонда за 2018. годину, односно 
Закључком Владе Републике Србије, 05 број 500-198/2018 од 11.01.2018. године, којим су 
обезбеђена средства у буџету Републике Србије за лечење лица оболелих од ретких 
болести. 

Још једном напомињемо да је период за који се закључује оквирни спроразум 12 месеци од 
дана закључења. Као што је наведено у конкурсној документацији, у делу II – техничка 
спецификација, количина лекова, наведена у Прилогу Б – Техничка спецификација/списак 
партија, је оквирна количина за потребе здравствених установа наведених у Прилогу А – 
Списак здравствених установа. Наведена количина представља минимум количина за које 
понуђачи гарантују да ће испоручити здравственој установи, у складу са њеним потребама. 
Укупна уговорена количина лекова зависи од потреба здраствене установе и може да се 
разликује од количине наведене у Прилогу Б - Техничка спецификација/списак партија. 

Из наведеног произилази да ће здравствене установе закључити појединачне уговоре на 
основу оквирног споразума, а у случају потребе за додатним количинама предметних 
добара, здравствене установе ће моћи да приступе закључењу нових уговора без 
спровођења новог поступка јавне набавке, а у складу са расположивим финансијским 
средствима. 
 
Сходно наведеном, комисија за предметну набавку остаје при наводима датим у техничкој 
спецификацији. 

 

  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 ______________________ 

       Сагласни: 
 

  Ана М_________                     Сагласни: 
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_____________________ 
Ана Милијић 

 
_____________________ 

Љиљана Марковић 
 

______________________ 
Марија Атанасијевић 


