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Предмет: Додатно објашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Лекови
са А и А1 Листе лекова, бр. јн. 404-1-110/15-6

Дана 23.12.2014. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са А и А1 Листе лекова, бр.јн. 404-1-110/15-6,
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12).
Питање заинтересованог лица гласе:
1. Којим критеријумима сте се руководили код одређивања квота за јавну набавку лекова
из производног програма заинтересованог лица који се налазе на позитивној Листи А и А1 Листе
лекова, посебно имајући у виду да су неки произвођачи лекова скинути са позитивне листе, а били
су најзаступљенији на тржишту лекова за одређену групу лекова (пример amlodipin), a њихово
процентуално учешће у промету истих распоређено је на друге произвођаче, али не и на
заинтересовано лице, бар не у очекиваном обиму, за који заинтересовано лице сматра да би
требао износити око 30 % по препарату које производи и који се налазе на позитивној листи.
Одговор Наручиоца:
1. На страни 22. Конкурсне документације, у делу IV OКВИРНИ СПОРАЗУМ, под ставом 2.
ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА тачке 4. наведено је да су количине лекова наведене у Спецификацији
лекова са ценама (Прилог 2) оквирне количине за потребе Купаца за период од шест месеци, и
тачке 5. да укупна уговорена количина лекова зависи од потреба здравствених установа и може да
се разликује од количина наведених у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2).
Сходно горе наведеном, истичемо да у оквирном споразуму количине нису дефинитивне
већ оквирне, односно да оквирни споразум даје могућност набавке додатних количина предметног
добра уколико постоји потреба здравствене установе.
Наиме, здравствене установе ће 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.
Напомињемо да се Комисија за предметну набавку руководила тиме да сви произвођачи
буду заступљени, а да оквирни споразум омогућава да уколико се јави потреба за неким леком у
количини већој од првобитно планиране, иста може бити и обезбеђена.
Полазни основ за планирање била фактурисана количина лекова из здравствених установа
из плана мреже, односно из државних апотека, болница, домова здравља, клиничких центара... и
то у периоду јануар-септембар 2014. године пројектовано на 12 месеци.
Приликом израде количина лекова са листе А и А1 Листе лекова који су предмет јавне
набавке, комисија за јавну набавку лекова са А и А1 Листе лекова се руковила следећим
принципима (пример amlodipin) :
 Уколико се са Листе лекова скида најмање један лек који је у 2014. години имао велики
удео у промету свих лекова истог ИНН-а, количине свих лекова који се скидају са Листе лекова
су распоређене на следећи начин: По 1% промета свих лекова који се скидају са Листе лекова
се додељује произвођачима чији се лек ставља на нову Листу лекова, водећи рачуна о
фармацеутском облику, јачини и паковању лека. Произвођачима који су били присутни на Листи

лекова у 2014. години, али са уделом мањим од 1% од укупног промета за лек истог ИНН-а,
додаје се по 1% промета свих лекова који се скидају са Листе лекова на фактурисане количине
из 2014. године. Преостале количине лекова који се скидају са Листе лекова се додељују
подједнако произвођачима који су остварили укупан промет лекова у оквиру тог ИНН-а већи од
1%; Још једном напомињемо, да количине нису ограничавајуће, односно да добављачи могу
испоручивати лекове и преко количина наведених у оквирном споразуму, у зависности од
потреба здравствених установа из плана мреже.
 Уколико произвођач лека истог ИНН-а, фармацеутског облика и јачине уводи ново
паковање на Листу лекова и истовремено скида са Листе лекова претходно присутно паковање,
количина лека који се скида је прерачуната на ново паковање и опредељена истом
произвођачу; .
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