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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Ц 

Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/20-41, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 21.09.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Ц Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/20-41, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1: 

У складу са одредбама члана 97. Закона о јавним набавкама, молимо да нам као заинтересованом 

лицу у предметном поступку јавне набавке ЈН 404-1-110/20-41 за Лекове са Листе Ц Листе лекова доставите  

појашњење-измену конкурсне документације  у вези са условима  које понуђач треба да испуни приликом 

достављања понуде за лек Erlotinib обликован у партији 28 поменуте јавне набавке. 

У   Конкурсној документацији за лек Erlotinib обликован као партија 28,  као услов  није предвиђено 

да је понуђач дужан да уз лек обезбеди, о свом трошку, за све пацијенте на терапији овим леком потребан 

број тестова за дијагностичко тестирање  на мутацију тирозин киназе рецептора за епидермални фактор 

раста (EGFR-TK) код пацијената са неситноћелијскиим  карциномом плућа (NSCLG), а у складу са стручним 

смерницама за лечење ових пацијената, док је то  услов  за расписане партије под бројем 7, 8, 9, 10 и /или 

11, и 36 саме Конкурсне документације. 

Обзиром да се ради о леку са Листе Ц Листе лекова који се примењују под одређеним условима, а 
да је обавеза  испуњавања тих услова (набавка тестова) јасно дефинисана у конкурсној документацији за 
партије 7., 8., 9., 10. и/или 11., и 36., тако, овим путем молимо да извршите усаглашавање Конкурсне 
документације тако што ће се, као услов за учешће понуђача на тендеру  за  лекове обликоване у партији 
28 ове ЈН, захтевати исти услови у погледу обезбеђивања потребног броја тестова за дијагностичко 
тестирање мутација у домену EGFR-TK код пацијената са неситноћелијским  карциномом плућа (NSCLG)  на 
начин дефинисан у претходно побројаним партијама ове ЈН (7, 8, 9, 10  и/или 11, 36). 

Тако  би сви понуђачи били унапред упознати са чињеницом да је услов учешћа на тендеру 

обезбеђивање одређеног броја  тестова чиме  бисмо  избегли ситуацију да након закључивања Оквирног 

споразума, један од изабраних носиоца решења за промет не врши снабдевање леком, јер није у 

могућности да  накнадно обезбеди  тестове,  који као такви нису били предвиђени Конкурсном 

документацијом, а за чије обезбеђивање здравствене установе накнадно  упућују молбу  јер су наведени 

тестови услов на Ц листи лекова РФЗО за лек Erlotinib. Таква ситуациија се јавила приликом реализације 

потписаног Оквирног споразума у ЈН 404-1-110/19-41  за 2019. годину, за исти овај лек, јер су здравствене 

установе накнадно подносиле молбу за донацију тестова, па ХХХХХХХХ није био у могућности да накнадно 

одобрава донације у ову намену, ако оне као услов нису предвиђене самом конкурсном документацијом. 

Управо тренутно актуелна ситуација у вези са испорукама лека по прошлогодишњој ЈН 404-1-110/19-41 је 

Компанију ХХХХХХХ довела у ситуацију да преко изабраног понуђача “Farmalogista” није испоручио ниједну 

кутију лека Erlotinib, па овим путем желимо да предупредимо понављање такве ситуације и са овом, 

управо расписаном ЈН од 11.09.2020. године. 

Одговор бр. 1:     
 Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Међутим уколико понуђач понуди одређене 
погодности, у цену у понуди морају да буду урачунати и кроз њу исказани сви попусти и све 
погодности које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности неће бити узимане у обзир приликом 
примене критеријума за доделу уговора. 
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