
 

08/2 број: 404-1-39/20-23 
28.09.2020. године 
 
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 23.09.2020. и 24.09.2020. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевима за 

додатним појашњењењем 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: 

 
Обраћамо Вам се овим путем са молбом за померање рока за достављање понуда за јавну набавку 

Лекова са листе Ц јавне набавке бр. јн 404-1-110/20-41, због немогућности да се остављеном року, а због 
тренутно отежавајуће ситуације обезбедимо сву неопходну документацију за припрему што квалитетније 
понуде. 

Одговор бр. 1:     

   Захтев заинтересованог лица се прихвата, сходно наведеном биће продужен рок за 
подношење  понуда у предметном поступку јавне набавке. 

Питање бр. 2:  

У додатном појашњењу бр 2, 08/2 број: 404-1-39/20-17, од 22.09.2020., конкурсне документације за 

јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе лекова бр. 404-1-110/20-41, објављеном 22.09.2020., везано за 

партију 28 , лек Erlotinib у вашем  одговору„ 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”   , остаје  

дилема да ли је понуђач у обавези да обезбеди, о свом трошку, потребан број тестова за 

дијагностичко тестирање на мутацију тирозин киназе  рецептора за епидермални фактор раста 

(EGFR-TK) код пацијената са неситноћелијскиим  карциномом плућа (NSCLG). Према листи РФЗО-а на 

којој се налази лек, тестирање пацијената обавезно претходи терапији Erlotinibom, тако да лек није могуће 

применити без тестова. 

Сходно томе, молимо вас да поново сагледате проблем и извршите допуну –измену конкурсне 

документације за партију 28, лек Erlotinib у којој би као услов за понуђаче био обезбеђивање тестова за 

EGFR-TK код пацијената са NSCLG и на тај начин избегла ситуација неравноправног учешћа понуђача. 

Као заинтересовано лице, које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне 
набавке и које би, у случају вашег негативног одговара, претрпело штету у поступку реализације исте,  
имајући у виду да је идентична ситуација већ постојала у поступку реализације закљученог Оквирног 
споразума за 2020. годину, у складу са одредбама  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС „ бр 
124/12 i 68/15), бићемо принуђени да поднесемо Захтев за заштиту права. 

Одговор бр. 2:  

Понуђач није у обавези да обезбеди о свом трошку потребан број тестова за дијагностичко 
тестирање на мутацију тирозин киназе рецептора за епидермални фактор раста (EGFR-TK) код 
пацијената са неситноћелијскиим карциномом плућа (NSCLG) и из тог разлога Наручилац неће 
вршити измену конкурсне документације.  

Напомињемо да понуђач може понудити предметне тестове, али то неће бити узето у обзир 
приликом оцене и рангирања понуде.  
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