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08/2 број:404-1-38/20-19 
  13.11.2020. године 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa за 
лечење хемофилије, број ЈН 404-1-110/20-42, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 10.11.2020.године и дана 13.11.2020. године, заинтересована лица су се обратила 
Наручиоцу захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке набавке Лековa за 
лечење хемофилије, број ЈН 404-1-110/20-42, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање број 1:  
На основу којих критеријума је процењена јединична цена  16,45 дин/i.j. за парију 2. 

Rekombinantni faktor VIII, а на основу којих критеријума су процењене цене за друге партије ове јавне 
набавке чије су процењене јединичне цене приближне ценама које се налазе на Листи лекова 
Републичког фонда за здравствено осигурање ? 
 

Одговор број 1:  

Комисија је дефинисала процењене јединичне цене узимајући у обзир све понуђене цене 

за сваку партију појединачно из претходног поступка јавне набавке. 

Сходно наведеном, комисија за предметну јавну набавку остаје при наводима из конкурсне 
документације. 

 
Питање број 2:  
Узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију и услед тога измењен режим рада многих 

компанија, те честа кашњења у добијању потребних информација ( и последично даља кашњења), 
најљубазније вас молимо да продужите рок за достављање понуда за ЈН бр. 404-1-110/20-42 (лекови за 
лечење хемофилије). 
 

Одговор број 2:  

Прихвата се предлог заинтересованог лица те ће рок за подношење понуда за предметну 

јавну набавку бити продужен за 7 дана. 

 
Питање број 3: 
Молим Вас за продужење рока за подношење понуда за учешће у ЈН број 404-1-110/20-42 на 

недељу дана како би обезбедили комплетну документацију и одговарајућу цену од инопринципала. 
 
Одговор број 3:  

Одговор на питање број 3 садржан је у одговору број 2.  
 

Питање број 4:  
У конкурсној документацији, у одељку V – Упутство понуђачима, у тачки 2.1 под g) је наведено да 

је као обавезну садржину понуде потребно доставити важећу дозволу Агенције за лекове и медицинска 
средства Србије за стављање лека у промет Републици Србији на дан отварања понуда. Уколико је 
дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у складу са чланом 
47. Закона о лековима и медицинским средствима, понуђач је у обавези да исту достави уз копију 
предатог захтева за обнову дозволе за лек или потврду о пријему захтева за обнову дозволе за хумани 
лек. 

Молим Вас за појашњење да ли је прихватљиво да као доказ важеће дозволе за стављање лека 
у промет доставимо доказ о Формалној комплетности предмета, обзиром да је дозвола за лек истекла 
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пре више од 6 месеци али је благовремено покренут поступак обнове дозволе за лек, предмет је 
формално комплетан и у фази израде Решења о обнови дозволе за лек. 
 

Одговор број 4:  

Понуда ће бити оцењена као прихватљива само ако је сачињена у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и одредбама 

конкурсне документације, а која је дефинисана у складу са Законом о лековима и медицинским 

средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 107/12, 113/17 – др. закон и 105/17- др. закон). 

 

Питање број 5: 

Обзиром на сложену ситуацију поводом пандемије COVID-19, као и услед сложенијих захтева за 

потребним документима који су захтевани конкурсном документацијом (у односу на ЈН лекова са Б 

листе) у делу обавезних и додатних услова, као и доказа техничке спецификације и услед техничких 

проблема које имамо са обезбеђивањем свих ових докумената од стране принципала, молимо Вас да 

продужите рок за подношење понуда за 5-7 дана. 

На овај начин бисте омогућили да више понуђача буде у прилици да учествује на тендеру и тиме 

повећа конкурентност поступка и притом се повећају шансе за стабилним снабдевањем тржишта овим 

специфичним лековима. 

Надамо се да ћете имати разумевања и сходно околностима изаћи у сусрет молбама. 

 

Одговор број 5: 

Одговор на питање број 5 садржан је у одговору број 2.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 

 
                                      Сагласне: 

 
 

 

 

_____________________ 

Ана Миленковић 

 

______________________ 

                               Љиљана Марковић 
 
 
                        _______________________ 

Марија Атанасијевић 


