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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са А и
А1 Листе лекова, број 404-1-110/15-65, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 28.8.2015. године, заинтересованo лицe обратилo се наручиоцу захтевoм за
додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са А и А1 Листе лекова, број 404-1110/15-65, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15).
Питање 1: У оквиру прилога налази се Захтев за додатним појашњењем у вези са јавном набавком
лекова са Листе А и А 1 лекова који се издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања за Јавну набавку 404-1-110-15-6 (додатно појасњење бр. 5 од 05.01. 2015.године) у коме
је одговорено да ће Наручилац сам утрдити испуњеност услова везаних за доказивање
поседовања дозволе за понуђени лек од стране Агенције за лекове и медицинска средства
(АЛИМС) а да је довољно, а не и неопходно, да потенцијални Понуђач достави писмену изјаву у
којој наводи интернет страницу надлежног органа, а што је све у складу са Законом о јавним
набавкама Сл.Гласник РС број 124/2012 од 29.12.2012.год.,по члану 79, став 5 напред наведеног
закона, где се наводи да Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву ако Понуђач наведе
интернет страницу на којој су јавно доступни подаци који се траже као доказ у оквиру обавезних
услова за квалификацију .
Те стога постављам исто питање, како бисмо отклонили евентуалну недоумицу по питању
достављања поменутих решења АЛИМС, односно, да ли је довољно, као и у досадашњим
поступцима јавних набавки, доставити само писмену изјаву понуђача да лекови , који су у оквиру
понуде, регисртовани у Агенцији за лекове и медицинска средства ?
Одговор 1: На страни 5 конкурсне документације у делу III – техничка спецификација под
тачком 6. дефинисано је да понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет
у Републици Србији на дан отварања понуда (осим за партије 1290, 1291, 1292 и 1293).
Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у
промету у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник
РС“, број 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да исту достави заједно са копијом предатог
захтева за обнову дозволе за лек. Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, лек
може бити у промету до истека рока употребе лека, а најдуже шест месеци од истека рока из
дозволе за лек.
Сходно наведеном, уколико понуђач нуди лек који има важећу дозволу за стављање
у промет у Републици Србији на дан отварања понуда, понуђач није у обавези да исту
достави уз понуду.
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