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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке Цитостатика са Б Листе лекова бр. ЈН: 404-1-110/15-5
Дана 16.01.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Цитостатика са Б Листе лекова, број
ЈН 404-1-110/15-5, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Како је у предметном поступку јавне набавке дана 16.01.2015. године уложен захтев за
заштиту права, у складу са чланом 150. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12) активности наручиоца биле су задржане до доношења одлуке Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки о поднетом захтеву.
Питање заинтересованог лица:
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012),
благовремено, у законски остављеном року подносимо молбу за додатно појашњење и измену
конкурсне документације и то Прилога бр. 2-Техничка спецификација/списак лекова на страни бр. 3 за
Партију бр. 28, у делу који се односи на количине лека triptorelin.
Првенствено, бисмо желели да напоменемо да је РФЗО у току 2014. године увео обавезу свих
добављача који испоручују лекове здравственим установама према оквирном споразуму бр. XXXXX,
да се у току сваког месеца шаље пресек стања уговорених и испоручених количина по свакој
установи.
Сходно томе, према подацима за период од 24.01.2014.до 15.12.2014. године испоручена
количина лека трипторелин је била:
triptorelin praš. za inj. 1 x 3,75 mg /2ml, 3.940 bočica
triptorelin praš. za inj. 1 x 11,25 mg/2ml, 2.748 bočica
triptorelin praš. za inj. 1 x 22,5 mg/2ml, 94 bočice
Имајући горе наведене информације у виду молимо Вас да узмете у обзир све наше примедбе и
да нам у законском року одговорите на три доле наведена питања:
ПИТАЊЕ БР. 1
Да ли планирана количина лека у партији 28, triptorelin praš. za inj. 1 x 3,75 mg /2ml, од
1.314 бочица за период од шеснаест месеци, заиста одражава стварне потребе здравствених
установа односно пацијената у Републици Србији или се ради о техничкој односно рачунској
грешки у конкурсној документацији Јавне Набавке 15-5?
НАПОМЕНА
Према потрошњи у 2014. години ( која износи 3.940 бочица), а пројектовано на шеснаест
месеци (би износила 5.700 бочица), тренутно планирана количина из конкурсне документације Јавне
Набавке 15 -5 је мања за чак 77% од потребне, што ће довести до несташице овог лека у другом
кварталу 2015. године што за последицу може имати да пацијенти остати без адекватне терапије у
здравственим установама у Србији.
Напомињемо да је цена лека усклађена са ценама осталих LHRH analoga.
ПРЕДЛОГ
Молимо Вас да, имајући у виду реалну потрошњу у 2014. години и у складу са потребама
Здравствених установа за период од шеснаест месеци, сходно измените конкурсну документацију за
количину leka triptorelin praš. za inj. 1 x 3,75 mg /2ml.

ПИТАЊЕ БР. 2
Да ли планирана количина лека у партији 28, triptorelin praš. za inj. 1 x 11,25 mg/2ml, од
3.066 бочица за период од шеснаест месеци, заиста одражава стварне потребе здравствених
установа односно пацијената у Републици Србији или се ради о техничкој односно рачунској
грешки у конкурсној документацији Јавне Набавке 15-5?
НАПОМЕНА
Према потрошњи у 2014. години (која износи 2.748 бочица), пројектовано на шеснаест месеци
(би износила 4.000 бочица), количина наведена у конкурсној документацији Јавне набавке15-5 је за
24 % мања од потребне, што може довести тога да пацијенти који су дужи временски период на
терапији остану без неопходне терапије.
Напомињемо да је цена лека усклађена са ценама осталих LHRH analoga.
ПРЕДЛОГ
Молимо Вас да, имајући у виду реалну потрошњу у 2014. години и у складу са потребама
Здравствених установа за период од шеснаест месеци, сходно измените конкурсну документацију за
количину лека triptorelin praš. za inj. 1 x 11,25 mg /2ml.
ПИТАЊЕ БР. 3
Да ли је случајном омашком лек triptorelin praš. za inj. 1 x 22,5 mg/2ml, изостављен из
конкурсне документације Јавне Набавке15-5?
НАПОМЕНА
Напомињемо да је у 2014. години уведено на терапију приближно 60 хроничних болесника и
потрошено је 94 бочице овог лека. Према планираним количинама из конкурсне документације Јавне
Набавке15- 5, ови пацијенти могу остати без адекватне терапије.
Напомињемо да је цена лека је усклађена са ценама осталих LHRH аналога и једини је лек из
ове групе који има шестомесечни режим дозирања.
ПРЕДЛОГ
Молимо Вас, имајући у виду реалну потрошњу у 2014. и у складу са потребама здравствених
установа у Републици Србији за период од шеснаест месеци, уврстите у конкурсну документацију лек
triptorelin praš. za inj. 1 x 22,25 mg /2ml.
Одговор:
Укупна количина лекова leuprorelin, goserelin и triptorelin добијена је на основу података
из електронске фактуре у периоду од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године са пројекцијом за
период од годину дана, па је та количина распоређена на 3 једнака дела за наведене лекове,
имајући у виду да деле исту индикацију (карцином простате). Сматрамо да није оправдано
увећавати количине лека triptorelin у односу на преостала два лека, посебно имајући у виду да
се лекови leuprorelin и goserelin користе и за терапију карцинома дојке.
Напомињемо да се у предметној јавној набавци закључују оквирни споразуми, на
основу којих здравствене установе закључују уговоре у складу са својим потребама, па сходно
томе, пацијенти неће остати без адекватне терапије.
Како постоји потреба и за леком triptorelin јачине 22,5 mg биће извршена измена
конкурсне документације у оквиру партије 28.
Количина лека triptorelin јачине 11,25 mg биће умањена у корист лека triptorelin јачине
22,5 mg у предметној јавној набавци.
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