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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 27.08.2018. 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:
Имајући у виду дефинисање партија бр. 71 и 84 конкурсне документације за јавну набавку број 4041-110/18-30 – Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, у Прилогу Б - Техничка спецификација, а којим
су у оквиру једне партије наведена сва паковања једног лека, која су исте јачине и концентрације али
различите величине паковања, те имајући у виду ваше Додатно појашњење од дана 20.08.2018., као
одговор на питање број 1, молимо вас за додатно појашњење, тј. исправку документације у овом делу.
Наиме, имајући у виду да су појединачне цене (цене са Листе) сваког од паковања различите, а да је
као процењена вредност партија 71 и 84 наведен јединствени износ, сматрамо да овакво дефинисање
партије није исправно, и да није правично за понуђача. Наиме, процењена вредност целе партије је
базирана на цени паковања која је најнижа када се узме у обзир цена по милилитру.
На овај начин, понуђачу се може проузроковати директан губитак, тј. пословање „са минусом“, а из
разлога које даље образлажемо.
Конкретно, у случају лекова које ми као Понуђач можемо да понудимо у предметним партијама,
разлика у ценама из Листе по милилитру између различитих паковања лека је већа од 80%, што је
знатна разлика. Наиме, мања паковања имају знатно већу цену од већих паковања, када се узме у обзир
цена по милилитру.
Имајући у виду наведено, оваквим дефинисањем партије, Наручилац би нас довео у ситуацију да
једно од наших паковања морамо да понудимо по цени која је значајно нижа, не само од цене са Листе,
већ и од набавне цене по којој лек купујемо од добављача. На овај начин би за нас постојала опасност да
здравствена установа (пошто би за то имала правног основа) наручује само или у највећем делу мања
паковања, чиме бисмо у потпуности пословали са губитком.
Постоје оправдани комерцијални разлози зашто се већа паковања продају по нижој цени, а мања
паковања по вишој цени, када би се у обзир узела цена по милилитру. Ово је нешто што је уобичајено у
пословању и јасно је да је исто и легитимно, обзиром да је и РФЗО прихватио овакво дефинисање цене и
за мање паковање дозволио цену која је по милилитру виша.
Дакле, сматрамо да је неопходно да Наручилац предметне партије раздвоји према појединачним
паковањима. Овде наглашавамо да смо као понуђач свакако спремни да понудимо сва три паковања
лека, с тим што предлажемо раздвајање партија из разлога горе објашњених.
Не сматрамо да сте као Наручилац везани ценама са Листе, али се исте морају узети у обзир јер
представљају цену одобрену од стране РФЗО-а, која је процењена на основу адекватних критеријума и
тржишних услова.
Молимо вас да уважите наш предлог, из разлога што би сте нас у супротном онемогућили да дамо
понуду за предметне партије, што би довело до тога да пацијенти остану без предметних лекова који
омогућавају савремену и напредну терапију, која при томе није финансијски неповољнија у односу на
претходну генерацију лекова.

Одговор:
Наручилац је у додатном појашњењу број 404-1-27/18-29 од 20.8.2018. године одговорио на
питање заинтересованог лица и остаје при истом.
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).
Још једном 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.
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