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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке лекова са Б Листе лекова број ЈН 404-1-110/15-7
Дана 19.01.2015. године заинтересована лица обратила су се захтевима за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Б Листе лекова, број ЈН 4041-110/15-7, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованих лица и одговори:
Питање бр. 1 - Увидом у измењен ПРИЛОГ БР. 2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК
ЛЕКОВА од 14.1.2015. (који је постављен на Порталу ЈН, али не и на интернет страници
наручиоца), утврдили смо следеће:
-

Количина лека у партији бр. 105 износи 2.080 комада, те је имајући у виду оригинално –
недељиво паковање лека (60 ком/пак) немогуће испоручити лек у наведеној количини. У
складу са тим, молимо за усклађивање техничке спецификације са оригиналним паковањем
траженог лека.

-

Процењена вредност за наведену количину лека из партије бр. 157 није у складу са
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр. 123/14 и 136/14), па вас молимо за
појашњење да ли је у питању техничка грешка.
Одговор бр. 1:
-

Количине лекова у конкурсној документацији су оквирне тако да наручилац неће
вршити измене прилога бр. 2 – Техничка спецификација/Списак лекова како би
усклађивао тражене количине са оригиналним паковањима лекова који су предмет
набавке, а посебно узимајући у обзир да немају сви произвођачи лека истог ИНН-а и
исто паковање. Напомињемо да ће се о оригиналним паковањима водити рачуна
приликом закључивања уговора, тако да предмет уговора између добављача и
здравствених установа могу бити само количине уговорених лекова које одговарају
њиховим оригиналним паковањима.

-

Наручилац је дана 19.01.2015. године објавио измене конкурсне документације које
садрже и измену прилога бр. 2 – Техничка спецификација/Списак лекова у делу
процењене вредности за партију 157, тако да је иста усклађена са ценом утврђеном
у Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр. 123/14 и 136/14)

Захваљујемо Вам се што сте нам указали на то да дана 14.01.2015. године није постављен
прилог бр. 2 конкурсне документације на интернет страници наручиоца, иако је исти
постављен на Порталу јавних набавки.
Сходно наведеном, обавештавамо Вас да је измењен прилог бр. 2 конкурсне документације
који је саставни део трећег пречишћеног текста конкурсне документације постављен и на
интернет страници наручиоца.
Питање бр. 2 - У конкурсној документацији предметне јавне набавке, као додатни услов за
учешће у поступку наведено је:
Одељак V, тачка 1.2, 1): да му рачун није био у блокади у последња три месеца од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;
За доказивање наведеног услова, у Одељку V, тачка 2.9, наведен је следећи документ:
Потврда о броју дана неликвидности, издата од стране Народне банке Србије
У тачки 3.3. истог Одељка, наведено је да Доказ мора бити издат након објављивања позива
за подношење понуде на Порталу јавних набавки.

Да би тражени документ добили од Народне банке Србије (НБС), неопходно је да наведемо
тачан период за који се потврда тражи, као и да се определимо за начин слања потрвде. С тим у
вези, питања би била следећа:
1) молимо да прецизирате период „од датума-до датума“ за који је потребно прибавити Потврду
о броју дана неликвидности издату од стране НБС
2) да ли ће као исправан документ бити прихваћена Потврда коју нам НБС доставља поштом на
адресу седишта или потврда коју нам НБС доставља на службену е-маил адресу (с обзиром
да иста тражи да се у захтеву определимо на који начин желимо да нам издају потврду
Одговор бр. 2:
1) Потврда о броју дана неликвидности мора обухватити период од 15.09.2014. до
15.12.2014. године.
2) На исправност потврде о броју дана неликвидности не утиче начин на који се иста
доставља понуђачу од стране Народне банке Србије, тако да ће бити прихваћена и
потврда која се доставља путем поште на адресу понуђача и потврда која се
доставља на службену e-mail адресу.
Питање бр. 3 - Партију 87 у техничкој спецификацији предметне набавке сте дефинисали на
следећи начин:
ciprofloksacin rastvor za infuziju/koncentrat za rastvor za infuziju ampula/bočica 100 mg komad 769.350
Како је Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања који је донет 25.11.2014. предвиђено да се добро из партије 87 прометује у
више концентрација (100мг, 200мг, 400мг) на терет средстава из обавезног здравственог осигурања,
а не искључиво у захтеваној концентрацији -100 мг, молимо вас да због поштовања ЗЈН, конкретно
члана 10 закона (начело обезбеђивања конкуренције), члана 12 (начело обезбеђивања једнакости
понуђача) и члана 72 (правилно прописивање техничких спецификација) измените КД у том делу и
прилагодите Правилнику о листи лекова, у смислу дефинисања траженог добра, чиме омогућавате
рационално коришћење буџетских средстава.
Одговор бр. 3:
У Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр. 123/14 и 136/14) налазе се 3 произвођача
лека ciprofloksacin јачине 100 mg, док се за лек ciprofloksacin јачине 200 mg и 400 mg налази
само један произвођач.
У случају обликовања партија за лекове ciprofloksacin јачине 200 mg и 400 mg не би
било испоштовано начело обезбеђивања конкуренције, јер би за те лекове понуду могао да
достави само један произвођач, односно понуђач-и овлашћен-и од стране тог једног
произвођача.
Сходно наведеном, наручилац сматра да није дошло до повреде одредби члана 10.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), већ су у целости испоштоване
одредбе наведеног члана, јер је омогућена што је могуће већа конкуренција кроз дефинисање
предмета набавке за партију 87 тако да се тражи лек ciprofloksacin јачине 100 mg.
Напомињемо да то што се одређени лек налази на Листи лекова који се прописују и
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања у различитим јачинама, не
обавезује наручиоца да врши набавку тог лека у свим јачинама које се налазе на Листи лекова.
Наручилац је у конкурсној документацији за предметну јавну набавку правилно
прописао техничку спецификацију и испоштоване су одредбе члана 72. Закона.
У вези са рационалним коришћењем буџетских средстава, напомињемо да цена једне
ампуле лека ciprofloksacin јачине 200 mg у Листи лекова је већа од цене 2 ампуле лека
ciprofloksacin јачине 100 mg, односно цена једне ампуле лека ciprofloksacin јачине 400 mg у
Листи лекова је већа од цене 4 ампуле лека ciprofloksacin јачине 100 mg.
Уколико би се посебно набављао предметни лек у јачинама од 200 mg и 400 mg,
створили би се услови да се неопходне количине лека које се могу задовољити јачином од 100
mg плаћају скупље, што је у супротности са начелом ефикасности и економичности.
Још једном напомињемо да лек који је предмет набавке партије 87 задовољава потребе
свих здравствених установа за које се спроводи предметна јавна набавка.
Сходно свему претходно наведеном, наручилац неће вршити тражене измене конкурсне
документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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