Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-91/14-26
31.12.2014. године

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 31.12.2014. 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 бр. 1 – Да ли је у овом поступку централизоване јавне набавке именован грађански
надзорник од стране УЈН по члану 28. ЗЈН, ако је именован ко је он и зашто на порталу јавних
набавки као и на сајту наручиоца то није објављено како би потенцијални понуђачи ступили у
контакт са грађанским надзорником?
Одговор бр. 1 – У поступку централизоване јавне набавке Лекова са А и А1 Листе лекова је
именован грађански надзорник у складу са чланом 28. Закона о јавним набавкама.
Наручилац нема обавезу објављивања података о грађанском надзорнку на порталу јавних
набавки као и на сајту наручиоца.
Питање бр. 2 - Да ли је укупна количина лекова са А и А1 листе која се планира набавити у овом
централизованом поступку прављена на бази података о издатим лековима само у државним
апотекама за 2014. годину или су узети у обзир и подаци о издатим лековима са А и А1 листе и од
приватних апотека са којима РФЗО има склопљен уговор за 2014. годину за издавање лекова на
рецепт?
Одговор бр. 2 - Укупна количина лекова са А и А1 листе лекове је планирана на бази
фактурисаних података о издатим лековима искључиво из здравствених установа из плана
мреже, односно из државних апотека, болница, домова здравља, клиничких центара...
Питање бр. 3 – Да ли ће цене које се постигну у овом поступку централизоване јавне набавке
после закључења оквирног споразума важити и за приватне апотеке као и за државне или ће
приватне апотеке и даље издавати лекове са А и А1 листе и фактурисати РФЗО-у по максималној
цени коју признаје РФЗО?
Одговор бр. 3 – Члан 63. Закона о јавним набавкама дефинише да заинтересовано лице
може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези

са припремањем понуде. Како се Ваше наведено питање не односи на предметну јавну
набавку, није у надлежности Комисије за предметну јавну набавку да одговори на исто.
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