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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке лекова за 
лечење мултипле склерозе, број 404-1-110/16-40, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

Дана 23.08.2016. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке лекова за лечење мултипле склерозе, број 404-1-110/16-40, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  

Одредбама члана 2.7 Модела оквирног споразума предвидели сте да : 

„  Укупна уговорена количина лекова зависи од потреба здравствених установа и може да се 
разликује од количина наведених у Спецификацији лекова са ценама ( Прилог 2 ), при чему су 
здравствене установе, из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији, обавезне да 
изврше куповину уговорених количина и у целости реализују закључени уговор“. 

Предметном јавном набавком предвидели могућност да понуђачи, у оквиру партије 5, доставе 
понуде које укључују добра потребна за лечење пацијената о трошку понуђача, на основу постојећег 
броја пацијената укључених на лечење о трошку Републичког фонда. 

Као критеријум за избор најповољније понуде одређен је критеријум најнижа понуђена цена, који се 
израчунава на начин одређен конкурсном документацијом, а који укључује формулу која у обзир узима и 
број пацијената који се лече о трошку РФЗО и број пацијената који се лече о трошку понуђача. Применом 
ове формуле количине добара које се нуде за лечење пацијената о трошку понуђача постављене су у 
директну везу са бројем пацијената који се лече о трошку РФЗО, односно зависе од уговорене количине 
добара за пацијенте који се лече о трошку РФЗО.  

Обзиром на изнето, јасно је да би, уколико количине предвиђене Спецификацијом лекова са 
ценама не би биле уговорене у целости од стране Купаца, и количина добара понуђених за лечење о 
трошку понуђача такође морале бити сразмерно смањене, а што није предвиђено конкурсном 
документацијом. 

Поред наведеног, предметна јавна набавка се спроводи за унапред већ познати број пацијената, 
који је далеко мањи од броја пацијената којима је ова терапија потребна, те нема оправданог разлога из 
ког не би била уговорена укупна количина наведена у Спецификацији лекова са ценама ( прилог 2 ) 
конкурсне докуменатције. 

Узимајући у обзир све наведено, молимо Вас да размотрите наш предлог да се изврши измена 
конкурсне документације, на начин да се предвиди да су здравствене установе у обавези да уговоре 
укупне количине наведене у Спецификације лекова са ценама ( Прилог 2 конкурсне документације ), као 
и да су у обавези да укупне уговорене количине реализују. 

Одговор бр. 1:  

Циљ закључивања оквирног споразума је могућност закључивања уговора на количине 
које могу да се разликују у односу на количине из оквирног споразума. Из тог разлога дефинисана 
је наведена одредба члана 2.7 модела оквирног споразума. Као што је и заинтересовано лице 
навело, у овој јавној набавци се зна тачан број пацијената и тачна количина која је неопходна за 
њихово лечење, тако да је могућност да количине из оквирног споразума не буду уговорене од 
стране здравствених установа минимална. Сходно наведеном, а и узимајући у обзир податке о 
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количинама предметних лекова из поступака јавних набавки спроведених претходних година за 
ове лекове, разлика у количинама настаје због повећања броја пацијената, а не због смањења.  

У вези са обавезом здравствених установа да укупне уговорене количине реализују, 
напомињемо да је тачком 2.2 модела уговора предвиђено је да је Купац у обавези да изврши 
куповину уговорених добара и у целости реализује уговор 

 Сходно наведеном, наручилац неће вршити измене конкурсне документације. 

 

Питање бр. 2:  

Конкурсном документацијом, на страни 3 тачка 6, предвидели сте да задржавате право да, у току 
важења оквирног споразума, измените број здравствених установа која имају право да закључе уговоре 
на основу оквирног споразума. 

Имајући у виду да је предмет ове јавне набавке набавка лекова потребних за лечење тачно 
одређених пацијената који наведене лекове преузимају у тачно одређеним установама, те да су количине 
лекова потребних за лечење пацијената о трошку понуђача, а за које би потенцијални понуђачи давали 
понуде, у директној вези са тим, наведена одредба конкурсне документације нам је нејасна. 

Молимо Вас да нам појасните значење наведене одредбе, односно да ли је можда дошло до 
очигледне омашке у којој је наведена одредба остала у саставу конкурсне документације у вези са неким 
другим поступком јавне набавке, или је намера Наручиоца била да наговести проширење круга установа 
којима ће се лек испоручивати. 

Обавеза Наручиоца је да изради конкурсну документацију на начин који омогућава понуђачима за 
израде исправну понуду, те Вас у складу са тим молимо за што јасније и прецизније појашњење горе 
наведене одредбе конкурсне документације.  

Одговор бр. 2:  

Предмет ове јавне набавке су лекови потребни за лечење пацијената у Клиничком центру 
Србије, Клиничком центру Војводине, Клиничком центру Ниш и Клиничком центру Крагујевац, а 
као што је и наведено у Прилогу А КД – Списак здравствених установа. 

Наведена одредба у конкурсној документацији која се односи на измену списка здравствених 
установа које имају право да закључе уговоре на основу оквирних споразума дефинисана је у 
случају да дође до промене списка референтних здравствених установа које пружају здравствену 
заштиту осигураним лицима предметним лековима. 
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