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Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-32/18-38
5.9.2018. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са
Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31, сагласно члану 63. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 3.9.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018.
годину, број ЈН 404-1-110/18-31, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
Као тачка 9 техничке спецификације конкурсне документације наводи се да ће комисија
наручиоца разматрати понуде са Листе Д лекова за партије 2 и 29 само у случају да не буду достављене
прихватљиве понуде лека са Листе Б.
Молим Вас за појашњење да ли се под прихватљивом понудом лека са Листе Б сматра понуда за
лек који је регистрован, налази се на Листи Б, али за који никада није урађена контрола прве серије лека
у Агенцији за лекове и медицинска средства и никада није пуштен у промет на територији Републике
Србије. Прихватањем понуде за лек за који није урађена контрола прве серије, свесно прихватате ризик
да контрола прве серије за лек не буде завршена на време и да тржиште буде без лека који је
незаменљив. Прихватањем ове понуде, свесно бисте прихватили понуду за лек за коју је тренутак када
ће прва серија лека бити на тржишту би била потпуна непознаница. Лек из партије 2 је лек који се
користи код трансплатације матичних ћелија и проблеми у његовом снабдевању би потпуно зауставили
одређене врсте трансплантације матичних ћелија хематопоезе у свим установама у Републици Србији.
Како би ово избегли, предлажемо да тачку 9 техничке спецификације измените тако да гласи:
9. Комисија наручиоца ће разматрати понуде са Листе Д лекова за партије 2 и 29 само у случају
да не буду достављене прихватљиве понуде лека са Листе Б за који је урађена контрола прве серије
лека у Агенцији за лекове и медицинска средства.
Одговор:
Чланом 2. став 1. тачка 5) Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 45/18, 52/18- исправка и
63/18) дефинисано је на који начин се могу понудити Лекови са Д Листе лекова.
Сходно наведеном, Наручилац не прихвата примедбу заинтересованог лица. Комисија
остаје при наводима из конкурсне документације.
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