ЈованаМариновићабр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: publc@rfzo.rs
ПИB бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-84/15-26
04.12.2015.године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са Б и
Д Листе лекова за период од 6 месеци, број 404-1-110/15-95, сагласно члану 63. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 02.12.2015. године, 03.12.2015. године и 04.12.2015. године, заинтересована лица су
се обратила наручиоцу са захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке
Лекова са Б и Д Листе лекова за период од 6 месеци, број 404-1-110/15-95, у складу са чланом 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање 1: Као ексклузивни понуђач произвођача XXXXXX, скрећемо вам пажњу на следеће
чињенице:
- лекови који су предмет набавке партија 62, 63, 64, 74, 75 и 76 никада нису коришћени за потребе
лечења пацијената на перитонеумској дијализи у Србији, док се ПД раствори који су предмет
набавке партија 71, 72 и 73 не користе од августа 2014. године, односно уместо њих користе се
савременији и квалитетнији раствори, а који су предмет набавке партија 59, 60 и 61 (Balance 1,5%,
2,3% и 4,25% 1,25 Ca 2000ml).
- за PD раствор из партије 78 – CAPD 3 Sleep safe 5000 ml не постоији важеће регистрационо
решење које издаје АЛИМС - произвођач је престао са производњом тог лека и у току је поступак
скидања са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног осигурања.
- лекови који су предмет набавке партија 68, 69 и 70 нисмо у могућности у овом тренутку да
понудимо
Молимо наручиоца да преформулише партије тако да предмет набавке по типу и количини буду
лекови које здравствени центри заиста прописују пацијентима и за којима реално постоји потреба у
терапији лечења пацијената на перитонеумској дијализи (Balance kese od 2000 ml 1,25Ca, односно
партије 59, 60 i 61, Balance kese od 2500 ml. 1,25 Ca, односно партије 65, 66 и 67 и CAPD Sleep safe
kese od 5000 ml, односно партије 77 и 79).
Одговор 1: Републички фонд, као наручилац, је у обавези да у складу са Уредбом о
допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13,119/14 и 86/15) спроведе
поступак јавне набавке свих лекова са Листе лекова, осим наведених изузетака. Сходно
томе, у складу са важећом Листом лекова је покренут поступак предметне јавне набавке и
дефинисана техничка спецификација. Количине лекова су утврђене на основу података из
електронске фактуре и Плана потреба здравствених установа Института за јавно здравље
Србије „др Милан Јовановић Батут“. Оквирни споразуми ће бити закључени за партије за
које буде достављена најмање једна прихватљива понуда. Наручилац се одлучио за
закључење оквирног споразума из разлога што исти даје могућност набавке додатних
количина предметних добара, у складу са потребама здравствених установа, те уколико се
јави потреба за неким леком, у количини већој од првобитно планиране, иста може бити
обезбеђена. Имајући у виду да здравствене установе саме закључују уговоре, на основу
оквирних споразума, исте ће уговарати лекове, по типу и количини које здравствени центри
заиста прописују пацијентима и за којима реално постоји потреба у терапији лечења
пацијената на перитонеумској дијализи.
Сходно наведеном, наручилац остаје при наводима датим у конкурсној
документацији за предметну јавну набавку.
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Питање 2: Скрећемо пажњу наручиоцу да се сами лекови који су предмет набавке напред
наведених партија не могу самостално користити без медицинских средстава који омогућавају
лечење пацијената на перитонеумској дијализи (IPD, CAPD и APD), а то су:
- Дезинфекциона капица
- Продужетак катетера
- Перитонеумски катетер и
- Сет за припадајући циклер (за APD).
Напред наведено је дефинисано Правилником о стандардима материјала за дијализу који се
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Сам лек – раствор за перитонеумску
дијализу се не може користити самостално тако да се поставља питање сврхе и рационалности
овако дефинасне набавке за конкретно наведене партије. Поставља се питање ко ће, када и по
ком основу набављати остатак материјала неопходног за лечење пацијената?
Одговор 2: Јавна набавка Лекова са Б и Д Листе лекова за период од 6 месеци се спроводи у
складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване
јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13,119/14 и 86/15), коју
доноси Влада Републике Србије, која у члану 17в, утврђује предмет централизованих јавних
набавки за 2016. годину. Добра која нису дефинисана наведеном Уредбом су предмет
набавке коју самостално спроводе здравствене установе.
Питање 3: Из конкурсне документације није јасно за које центре и за које потребе се спроводи
набавка лекова од 48. до 79. партије? Претходних година три Здравствена центра у Србији (КБЦ
Звездара, Општа болница Шабац и Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине)
расписивала су поступак јавне набавке за потребе интермитентне перитонеумске дијализе. Од та
три центра два су тренутно у поступку јавне набавке за интермитентну перитонеумску дијализу и
то Општа болница Шабац и Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (копија
техничких спецификација у прилогу), док трећи, КБЦ Звездара има уговор који истиче у августу
2016. године. Поставља се питање о сврсисходности, рационалности и економичности набавке
лекова ако су они већ предмет јавних набавки установа које их користе.
Одговор 3: Јавна набавка Лекова са Б и Д Листе лекова за период од 6 месеци се спроводи
за потребе здравствених установа из Плана мреже, које са Републичким фондом имају
потписан уговор о пружању здравствене заштите. Републички фонд ће након спроведеног
поступка набавке, са изабраним добављачима закључити оквирни споразум, док ће уговоре
закључивати здравствене установе, са списка здравствених установа (Прилог А конкурсне
документације), за лекове за које имају потребу и опредељена средства.
Питање 4: Молимо вас да планиране количине (обзиром да су у питању лекови) за наведене
партије прилагодите оригиналним транспортним паковањима. PD раствори произвођача XXXXXXX
od 2000 ml i 2500 ml испоручују се у оригиналном транспортном паковању које садржи 4 кесе у
кутији, док се раствори од 5000 ml пакују у кутије у које стају 2 APD кесе.
Одговор 4: На страни 4. Конкурсне документације, у делу II - Техничка спецификација, под
тачком 4) наведено је да укупна уговорена количина лекова зависи од потреба
здравствених установа и да се може разликовати од количина наведених у прилогу Б Техничка спецификација/списак лекова. Такође, на страни 28. Конкурсне документације, у
делу VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, под ставом 2 - Предмет споразума, тачка 2.4),
наведено је да су количине лекова наведене у Спецификацији лекова са ценама (прилог 2),
оквирне количине за потребе здравствених установа.
Сходно наведеном, истичемо да у оквирном споразуму количине нису
дефинитивне, већ оквирне, односно да оквирни споразум даје могућност набавке додатних
количина предметних добара, у складу са потребама здравствених установа.
Здравствене установе ће на основу оквирног споразума закључивати појединачне
уговоре водећи рачуна о оригиналном паковању, што ће бити наглашено у инструкцији за
закључивање уговора.

2

Сходно
документацији.

наведеном,

Наручилац

остаје

при

наводима

датим

у

конкурсној

Питање 5: Добро дефинисано партијом 47 у ЈН бр.404-1-110/15-95 се налази у промету у
Републици Србији регистровано у АЛИМС-у као лек и као медицинско средство. Из садржаја оба
Решења произилази да се ради о идентичном производу по саставу, намени и начину употребе.
Чињеница да га набављате као лек је формалне природе.
Наиме формалном применом Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе
централизоване Јавне набавке (’’Сл.гласник РС'' бр. 29/13, 49/13, 51/13- испр. 86/13, 119/14 и
86/15) на коју се позивате у одговору на наше претходно питање у потпуности онемогућавате
конкуренцију, супротно члану 10 ЗЈН.
Из наведених разлога предлажемо да добро из партије 47 изузмете из предметне ЈН и набавите га
у посебном поступку, јер за то не постоје никакве законске сметње, пошто је јасно да се може
набавити и као лек и као медицинско средство на основу важећих Решења АЛИМС-а.
Чињеница да се налази на листи лекова није од значаја за његову набавку.
Сматрамо да ћете у издвојеном поступку узети у обзир и то да два понуђача могу понудити ово
добро чиме бисте поступили економично и остварили значајну уштеду јавних средстава.
Одговор 5:
Чланом
212а
Законa
о
здравственом
осигурању
(''Службени
гласник
РС''
бр.107/2005...126/2014) прописано је да Републички фонд обавља послове јавних набавки у
име и за рачун здравствених установа из Плана мреже здравствених установа који доноси
Влада. Ставом 8. истог члана прописано је да Влада доноси акт којим се ближе уређују
услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа за које се спроводе
централизоване јавне набавке, врсту робе и услуга за које се спроводе централизоване
јавне набавке и које су обухваћене Планом централизованих јавних набавки, као и друга
питања од значаја за планирање, организовање и спровођење централизованих јавних
набавки.
Дана 14.10.2015. године у „Службеном гласнику РС“ број 86 објављена је Уредба о допуни
Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке, у којој је чланом 17в прописан предмет централизиваних јавних набавки за 2016.
годину.
У складу са наведеном Уредбом, обавеза је Републичког фонда да набави лекове са Листе
лекова који се прописују и издају на терет средства обавезног здравственог осигурања,
укључујући и лекове са Листе Б лекова, осим вакцине против бесила и хуманог
имуноглобулина против беснила и продуката од крви које производи Институт за
траснфузију крви Србије. Сходно томе, правни основ за спровођење централизованог
поступка предметне јавне набавке је наведена Уредба. Имајући у виду све наведено, добро
дефинисано у партији 47 у предметној јавној набавци може бити обезбеђено као лек, у
случају да испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом.
Питање 6: Да ли понуђач може поднети једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде која гласи
на износ од 1% свих партија за које подноси понуду?
Одговор 6: Да, понуђач може поднети једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде која
гласи на износ од 1% свих партија за које подноси понуду.
Питање 7: Да ли у банкарској гаранцији за озбиљност понуде морају бити побројане све партије за
које понуђач подноси понуду или то није обавезан податак?
Одговор 7: У банкарској гаранцији за озбиљност понуде понуђач није у обавези да поброји
партије за које подноси понуду.
Питање 8: Да ли добављач може поднети једну банкарску гаранцију за добро извршење посла у
којој су наведене све партије за које закључује оквирни споразум?

3

Одговор 8: Да, добављач може поднети једну банкарску гаранцију за добро извршење посла
у којој су наведене све партије за које закључује оквирни споразум.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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