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08/2 број: 404-1-86/15-13 
4.12.2015.године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке 

Лекова са Б Листе лекова за период од 6 месеци: Лекови за БМПО и хормонску 
терапију у гинекологији, број 404-1-110/15-97, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
Дана 1.12.2015. године, заинтересованo лицe се путем електронске поште обратилo 

наручиоцу молбом за корекцију оквирних количина у вези поступка јавне набавке Лекова 
са Б Листе лекова за период од 6 месеци: Лекови за БМПО и хормонску терапију у 
гинекологији, број 404-1-110/15-97, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 
Питање:  
 
Увидом у техничку спецификацију јавне набавке лекова са Б листе лекова, за период 

од 6 месеци – лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији, број 404-1-110/15-97, 
за партије 18, 19, 20, 21 и 22, тј. за лек фолитропин бета (Puregon) приметили смо 
значајну дискрепанцу у објављеним оквирним количинама и реалној шестомесечној 
потрошњи здравствених установа у систему РФЗО. 

Наиме, у периоду од 31.7.2014. до 1.8.2015. по подацима достављеним од стране 
нашег дистрибутера здравственим установама у систему РФЗО испоручено је укупно 
преко 520.000 ИЈ фолитропин бета (свих 5 облика) што би екстраполирано на 6 месци 
износило око 260.000 ИЈ. Оквирне количине објављене у горепоменутој јавној набавци 
износе свега 108.000 ИЈ, што је више од 2,5 пута мање. 

Свесни чињенице да су количине објављене у јавној набавци оквирне и даље нам је 
нејасно зашто су количине за све остале партије углавном у оквирима реалне потрошње у 
претходном периоду (+/-20%), а количине фолитропина бета једине у јавној набавци са 
вишеструком разликом у односу на реално очекиване потребе здравствених установа? 

Најлепше молимо да се и количине за лек фолитропин бета ускладе са реалним 
потребама здравствених установа а према табели у прилогу (количине су дате према 
реалној шестомесечној потрошњи установа) 

Број 
партије Назив партије Јединица 

мере 
Број јединица 

мере 
Процењена 
вредност по 
партији РСД 

18 Фолитропин бета 50 i.j.  бочица 1.900 3.636.600,00 
19 Фолитропин бета 100 i.j. бочица 950 3.481.560,00 
20 Фолитропин бета 300 i.j. уложак 90 988.434,00 
21 Фолитропин бета 600 i.j. уложак 45 1.031.823,00 
22 Фолитропин бета 900 i.j. уложак 30 981.576,00 

За евентуална питања и појашњења стојимо на располагању. 
 

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

Поступајући у складу са наводима датим у допису заинтересованог лица, Комисија 
за предметну јавну набавку ће извршити измену конкурсне документације. 

Сходно томе, измене конкурсне документације и свих прилогаће бити објављене 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Републичког фонда. 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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