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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 08.01.2015. 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 гласи:
Увидом у прилог 2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/списак лекова (измењен прилог од
25.12.2014. године) заинтересовано лице је констатовало да се у истом не налази лек са Листе А и
то DIAZEPAM, JКЛ N002592, раствор за ректалну примену. У техничкој спецификацији налази се
лек истог ИНН-а, али другог фармацеутског облика.
Обзиром да је Уредбом о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услугаза које се
спроводе централизоване јавне набавке (Сл. Гласник број 119 од 31.12.2014. године) одређено је
да за 2015. годину РФЗО спроводи централизовану јавну набавку за потребе здравствених
установа, и то лекова са Листе А и А1 Листе лекова, заинтересовано лице жели да их обавестимо
из којих је разлога DIAZEPAM - раствор за ректалну примену, изостављен из техничке
спецификације у предметном поступку јавне набавке.
Одговор Наручиоца:
Комисија за предметну јавну набавку констатује да галенски лек DIAZEPAM – rastvor za
rektalnu primenu (5 po 5 mg/2,5 ml) није предмет јавне набавке лекова са А и А1 Листе лекова
обзиром да се снабдевање тим леком налази под посебним режимом утврђеним чланом 101.
Закона о здравственој заштити који дефинише да aпотека може у свом саставу имати и галенску
лабораторију за израду галенских лекова (у даљем тексту: овлашћена апотека), у складу са
прописима којима се уређује област лекова и медицинских средстава.
Галенски лек израђен у овлашћеној апотеци може се налазити у промету на мало у тој апотеци,
као и у другој апотеци која у свом саставу нема галенску лабораторију, а са којом је овлашћена
апотека склопила уговор о промету на мало галенских лекова.
Сходно горе наведеном, Наручилац остаје при конкурсној документацији дефинисаној у
прилогу 2 - Техничка спецификација/списак лекова.
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