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08/2 број: 404-1-27/18-47
6.09.2018. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и
Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-30, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 04.9.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевoм за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину,
број ЈН 404-1-110/18-30, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
Зашто и по којим критеријумима је Наручилац дефинисао потребе исказане у партији 81 на начин да
је за ову партију потребно понудити више различитих, оригиналних лекова (истог ИНН-а различитих
запремина јединичног паковања) али по истој јединичној цени за 1 ml лека?
Техничком спецификацијом конкурсне документације, у партији 81, Наручилац тражи од
потенцијалних понуђача да дају јединствену понуду за два различита лека. Лекови који су предмет
набавке у партији 81, јесу истог ИНН али су различитих запремина (1000 ml и 2000 ml), самим тим и
различитих доза, и регистровани су код АЛИМС-а као различити лекови са различитим ЈКЛ-ом. Као такви,
различити лекови, имају и различите цене на Листи лекова које су одређене на начин који је јасно
дефинисан Правилником о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу
лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова.
Сматрамо да овако дефинисаном Техничком спецификацијом, Наручилац крши одредбе члана 61.
ЗЈН јер Наручилац доводи у ситуацију понуђача да не може да припреми прихватљиву понуду за партију
81.
Такође, Техничком спецификацијом за партију 81 Наручилац процењује јединичну цену 1 ml лека на
основу цене са Листе лекова за лек од 2000 ml, а захтева од потенцијалнох понуђача да ту јединичну
цену по 1 ml примене при формирању понуде за лек и од 2000 ml и од 1000 ml. Наручилац овим очекује
да лек од 1000 ml буде упола јефтинији од лека од 2000 ml. Пропорција цена ових различитих лекова на
Листи лекова није таква а овако одређивање цена нема било какво економско оправдање поготово
имајући у виду да сваки од лекова има своје трошкове одржавања дозволе за промет, своје трошкове
контроле квалитета, паковања.
Такође, цена лека по 1 ml није параметар нити критеријум који се узима у обзир при дефинисању
цена лекова на Листи лекова па сматрамо да не може ни да буде критеријум и параметар код
одређивања процењене вредности у поступку јавне набавке.
Сматрамо да овако дефинисаним предметом јавне набавке и процењеном вредношћу у партији 81
Наручилац крши одредбе члана 64 и члана 71 ЗЈН.
Предлог: Предлажемо да Наручилац измени Техничку спецификацију на начин да сваки лек који је
предмет набавке у партији 81 представља посебну партију, са јасно дефинисаним количинама за сваки
лек и процењеном вредношћу за сваки лек понаособ, у складу са њиховим ценама на Листи лекова и
тиме омогући понуђачима подношење прихватљиве понуде.
Одговор:
Наручилац је у додатном појашњењу број 404-1-27/18-29 од 20.8.2018. године одговорио на
који начин је формирао партије код лекова истог ИНН-а, а различитих паковања.
Још једном наглашавамо, тeхничку спецификацију по партијама, као и обавезне и додатне
услове за учествовање у поступку јавне набавке утврђује комисија за јавну набавку, водећи
рачуна да у предметној јавној набавци обезбеди једнак положај свим понуђачима, у оквиру сваке

партије, у складу са чланом 12. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15).
Такође, напомињемо да цена лека у Листи лекова представља максималну цену коју
Републички фонд може да плати из средстава обавезног здравственог осигурања, при чему не
постоји обавеза Наручиоца да процењена јединична цена лека који је предмет набавке буде
максимална цена, односно цена тог лека у Листи лекова.
Сходно наведеном, не прихвата се примедба заинтересованог лица. Наручилац остаје при
наводима у конкурсној документацији.
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