
 

 

08/2 број: 404-1-40/19-28 
10.9.2019. године 
 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Ц 
Листе лекова за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-110/19-41, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 9.9.2019. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењ у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-
110/19-41, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

 

Питање:  

 

Компанија АБЦ, представништво Београд, носилац дозволе за лек Binocrit®, rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom špricu, 6 x 2.000ij/1ml 6 x 4.000ij/0,4ml који се налазе на Листи лекова моли за 
појашњење искључивања јачине лека Бinocrit 4.000ij/0,4ml на ЦЈН 404-1-110/19-41 на коме се налази 
само партија под редним бројем 2, епетин алфа – биолошки сличан лек, јачине лека 2.000ij, а имајући у 
виду да је Binocrit, епетин алфа – биолошки сличан лек јачине 4.000ij на Листи лекова која је ступила на 
снагу 27.6.2019. тј пре расписивања поменуте ЦЈН.  

Такође, молимо за разматрање увођења партије епоетин алфа – биолошки сличан лек јачине 
4.000ij као посебне партије на поменутој ЦЈН. 

 

Одговор: 

У изменама конкурсне документације број 404-1-40/19-24 од 10.9.2019. године, под тачком 3. 
наведена је измена Прилога Б конкурсне документације – Техничка спецификација/Списак партија, а која 
се односи на измену предмета набавке, количина и процењених вредности по ставкама за наручиоце 
РФЗО и Фонд за СОВО за партију 2 – епоетин алфа – биолошки сличан лек, на начин да је додата ставка 
2 за јачину предметног лека од 4000 i.j. 

У складу са наведеним, извршена је и измена Прилога В конкурсне документације – Образац 
понунде. 
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