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Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 број: 404-1-23/20-23 
14.08.2020. године 
 
 

 
ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са 

Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ј.н. 404-1-110/20-20, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 12.08.2020. и 13.08.2020. године, заинтересованa лицa обратилa су се Hаручиоцу 
захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д 
Листе лекова, бр. ј.н. 404-1-110/20-20. 

Питање бр. 1: 

Чланом 6.5. Оквирног споразума предвиђено је да уколико било која испорука не задовољи 
квалитет или уговорену количину, продавац је у обавези да је замени исправном у року од 24. 

 
Овако постављени рок за поступање по рекламацијама у вези са квантитетом или квалитетом 

испоручених производа је превише кратко постављен, те представља неоправдано строг захтев на 
страни Понуђача (Продавца) за који се не може пронаћи оправдано образложење. 

Наведено је још израженије уколико се има у виду да је у свим претходно спроведеним 
централизованим јавним набавкама овај рок износио 7 (седам) дана, те да је рок у предметном 
поступку јавне набавке вишеструко скраћен. 

Молимо Вас да прихватите наш захтев за изменом рока за поступање у случају рекламације на 
квалитет или квантитет испоручених добара, те да кроз измене конкурсне документације као исти 
поставите рок од 7 дана. 

 

Одговор бр. 1:  

Прихвата се захтев заинтересованог лица, сходно чему ће бити извршена измена 
конкурсне документације, односно, тачке 6, подтачке 6.5. модела оквирног споразума, на начин 
да рок за замену добара која за која се утврди да не задовољавају квалитет или уговорену 
количину буде 7 (седам) дана, уместо 24 (двадесетчетири) сата, како је то до сада било 
дефинисано.  

 

Питање бр. 2 

Конкурсном документацијом, у делу техничка спецификација, Наручилац је за партије 19, 23 
(позиција 1 и 2), 36, 37 (позиција 1 и 2), 39 процењену јединичну цену и процењену вредност партије 
дефинисао на начин да су исте значајно ниже од цена одређених Правилником о Листи лекова који се 
прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања. 
 

Имајући у виду наведено, Наручилац практично приморава понуђаче да у неразумној мери 
снижавају цене, што је свакако неправедно према истима. 
 

С тим у вези, тражимо измену конкурсне документације на начин да се процењена јединична 
цена и процењена вредност партије коригују у складу са ценовником РФЗО-а.  

 

Број 
партије 

Назив партије 
Процењена 

јединична цена 
РФЗО цена 

19 kapecitabin, 500 mg 68.60 82,87 

23 
paklitaksel 1.605,77 2.627.10 

paklitaksel 4.745,30 8.318,90 
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36 
Imatinib, 100 mg i 400 

mg 
3,25 4,12 

37 
irinotekan 1.018,30 1.259,70 

irinotekan 2.032,39 2.883,20 

39 bortezomib, 3,5 mg 42.546,70 54.702,80 

 

Одговор бр. 2: 

Комисија за јавну набавку је, приликом одређивања процењене вредност узимала у обзир 
цене лекова у Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, цене лекова из оквирних споразума закључених у 2019. години, као и 
опредељена финансијска средства за набавку цитостатика са Листе Б Листе лекова, 
дефинисана у Финансијском плану и Плану централизованих јавних набавки Републичког 
фонда за здравствено осигурање, а све у складу са чланом 64.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15). 

Конкретно, за партије 19, 23, 36, 37 и 39, процењене јединичне цене су одређене на следећи 
начин: 

- Партија 19 - kapecitabin 500mg – како је у оквирном споразуму закљученом у претходно 
спроведеном поступку јавне набавке предметних лекова, јединична цена таблете износила 
58,97 динара (без ПДВ-а), а у важећој Листи лекова је јединична цена 82,27 динара, Комисија је 
става да се у јавној набавци процени на прошлогодишњу вредност таблете, увећану за 10%, 
односно на 68,60 динара, 

- Партија 23 – paklitaksel 30mg и 100mg - како је у оквирном споразуму закљученом у 
претходно спроведеном поступку јавне набавке јединична цена бочице дозе 30 mg износила 
584,45 динара (без ПДВ-а), а у Листи лекова је јединична цена 2.627,10 динара, Комисија је 
става да се у јавној набавци процени цена бочице на средњу вредност, односно на 1.605,77 
динара. Аналогно, цена бочице дозе 100 mg износила је у оквирном споразуму 1.171,71 динара 
(без ПДВ-а), у Листи лекова 8.318,90 динара, и Комисија је донела одлуку да се иста процени на 
средњу вредност 4.745,30 динара, 

- Партија 36 - Imatinib, 100 mg i 400 mg - како је у оквирном споразуму закљученом у 
претходно спроведеном поступку јавне набавке  јединична цена mg износила 1,93 динара (без 
ПДВ-а), а у Листи лекова је јединична цена 4,58 динара, Комисија је става да се у јавној 
набавци процени mg на средњу вредност - 3,25 динара, 

- Партија 37 – irinotekan 40mg и 100mg - како је у оквирном споразуму закљученом у 
претходно спроведеном поступку јавне набавке  јединична цена бочице дозе 40 mg износила 
776,91 динара (без ПДВ-а), а у Листи лекова је јединична цена 1.259,70 динара, Комисија је 
става да се у јавној набавци процени цена бочице на средњу вредност, односно на 1.018,30 
динара. Аналогно, цена бочице дозе 100 mg износила је у оквирном споразуму 1.181,58 динара 
(без ПДВ-а), у Листи лекова 2.883,20 динара, и Комисија је донела одлуку да се иста процени на 
средњу вредност 2.032,39 динара и  

- Партија 39 - bortezomib, 3,5 mg - Како је за здравствене установе економски повољније 
паковање лека од 1 mg, процењена јединична цена дозног облика 3,5 mg је одређена на основу 
цене повољнијег облика од 1 mg и одређује се у износу од 42.546,20 динара без ПДВ-а. 

Сходно наведеном, захтев заинтересованог лица се не прихвата, те Комисија остаје при 
утврђеним јединичним ценама, имајући у виду да су исте, као што је напред наведено, 
процењене у складу са чланом 64. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12, 14/15 и 68/15).  

Питање бр. 3: 

Анализом укупне расписане количине лека 5-Fluorouracil (partije 15, 16, 17) преведене на mg и 
поређењем са подацима промета поменутог лека у последњих годину дана, долазимо до закључка да 
је расписана количина за скоро 30% мања од претходне, тј да је јачина лека у паковању од 250mg 
расписана у 10 пута мањој количини.  

Потрошена количина свих јачина лека 5FU у mg у последњих годину дана: 98.000.000mg 

Расписана количина свих јачина лека 5FU у mg за наредних годину дана: 63.500.000mg 
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Ради процене могућности учествовања и планирања производње, молим за проверу да ли је 
дошло до грешке у распису количине лека од 250mg (партија 15). 

 

Одговор бр. 3: 

Приликом одређивања количина предметних лекова Комисија за јавну набавку је узела у 
обзир потребе здравствених установа достављених од стране Института за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, реализацију уговора закључених са добављачима на 
основу оквирних споразума у претходно спроведеном поступку јавне набавке предметних 
лекова као и количину дефинисану у претходном поступку и исте ускладила са расположивим 
финансијским средствима предвиђеним у Плану централизованих јавних набавки за 2020. 
годину. 

У вези са наведеним, количина лекова који су предмет партија 15 и 16 одређена је на 
основу реализацију уговора закључених у 2019. години, док је количина лека који је предмет 
партије 17 одређена на основу количина из претходног поступка јавне набавке. 

Напомињемо да је конкурсном документацијом дефинисано је да су количине добара 
оквирне количине за потребе здравствених установа за период од 12 (дванаест) месеци и исте 
представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим 
установама, у складу са њиховим потребама. 

Питање бр. 4: 

Да ли ће бити прихваћена понуда за лек у цени која је изнад процењене јединичне цене 
расписане уоквиру техничке спецификације, а испод је цене лека на званичној Б Листи лекова за дати 
лек? 

Одговор бр. 4: 

 Наручилац у складу са чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) (у даљем тексту: Закон), може доделити уговор понуђачу чија 
понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од 
упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 
процењене вредности јавне набавке. 

  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

Сагласна: 

_____________________ 

Љиљана Марковић 

 

 

 


