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08/2 број: 404-1-51/18-14
19.11.2018. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе А и
Листе А1 Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-52, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 16.11.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018. годину,
број ЈН 404-1-110/18-52, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање: Добили смо обавештење од нашег дистрибутера, да се лек Lastet Cap. 25, производ фирме
XXXXX, нашао на техничкој спецификацији лекова са Листе А и Листе А1 за 2018. год. број јавне набавке
404-1-110/18-52.
Као заступници фирме XXXXXX, обавештавамо Вас да смо већ раније поднели молбу за скидање
овог лека са позитивне листе лекова, (допис од 24.10.2018. године у прилогу) због изузетно мале
потражње. Lek Lastet Cap. 25 није више у промету, а ускоро ћемо поднети и захтев за престанак важења
дозволе у АЛИМС. Из тог разлога овај лек неће бити на тендерској понуди!
Лек Lastet Cap. 50, истог произвођача фирме XXXXXX, остаје и даље на тржишту и он ће бити
понуђен на поменутом тендеру.
Одговор: Предмет јавне набавке су лекови који се налазе на важећој Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, сходно чл. 43. став 1.
тачка 1) Закона о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'' бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11,
110/12 – одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15 и 10/16-др. закон).
Како се лек Lastet Cap. 25 тренутно налази на важећој Листи лекова који се прописују и
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања и представља право из обавезног
здравственог осигурања, Комисија остаје при наводима из конкурсне документације.
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