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08/5 број: 404-1-27/17-33 
09.08.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Б и 
Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/17-23, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 07.08.2017. године заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину, 
број ЈН 404-1-110/17-23, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  
Анализом конкурсне документације за Јавну набавку лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 

2017. годину констатовали смо да су количине за набавку за производе Gentamicin ampula 80 mg/2ml и 
Gentamicin ampula 120 mg/2ml планиране знатно испод плана за претходну годину. За дозу од 80 mg/2ml 
за око 40% мање, а за дозу од 120 mg/2ml чак за око 60% мање. 

На тендеру чија је реализација у току, а по извештају актуелног дистрибутера, уговорене количине 
премашују количине предложене по оквирном споразуму. Према подацима о реализованим количинама, 
за оба производа, до истека важећег тендера оствариће се пројектоване количине кроз оквирни 
споразум.  

Јасно нам је да оквирни споразум подразумева могућност екстензије, али је планирање и 
реализација производње ампулиране терапије дуг процес и немогуће је тражити знатно веће количине 
(40-60%) од првобитно наручених. Истовремено, дистрибутер по ЦЈН утиче на расположивост лека на 
тржишту тако што након испуњења квоте по оквирном споразуму није увек мотивисан да испоручи 
додатне уговорне количине, нарочито установама које имају проблем са ликвидношћу. 

Узимајући у обзир горе наведено, а у циљу адекватног планирања производње предметних лекова 
молимо вас за додатне информације, односно појашњење у вези количина за набавку за лекове 
Gentamicin ampula 80mg/2ml и Gentamicin ampula 120mg/2ml. 

Одговор бр. 1: 
Приликом одређивања количина по партијама, комисија за јавну набавку водила је рачуна о 

подацима о потрошњи из електронске фактуре здравствених установа у 2016. години и подацима 
из Плана потреба здравствених установа за 2017. годину (достављених од стране Института за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“). 

Напомињемо да је конкурсном документацијом дефинисано да су количине добара из 
Прилога Б – Техничка спецификација оквирне количине за потребе здравствених установа 
наведених у Прилогу А - Списак здравствених установа, и то за период од 12 (дванаест) месеци за 
предметне лекове, односно да наведене количине представљају минимум количина за које 
понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим установама из Плана мреже, односно 
војноздравственим установама, у складу са њиховим потребама. 

Укупне уговорене количине лекова зависе од потреба здравствених установа и могу да се 
разликују од количина наведених у Прилогу Б - Teхничка спецификација. 

 
Питање бр. 2: 
ХХХХХХХХ је заинтересован да у предметном поступку јавне набавке достави понуду за партије 263: 

Антисерум против змијског отрова (коњски) и 363: Пречишћени протеински дериват туберкулина за 
хуману употребу. 
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Наручилац је у делу конкурсне документације VI Упутство понуђачима, тачка 5. дефинисао рок 
испоруке и место испоруке. Конкретно, тачком 5.2 предвиђено је следеће: „Понуђач не може да одреди 
рок испоруке дужи од 72 сата“.  

Сходно наведеном, молимо Вас да размотрите да ли је за Наручиоца прихватљиво да измени 
конкурсну документацију у тачки 5.2 Упутства понуђачима, која се односи на рок испоруке за партије 263: 
Антисерум против змијског отрова (коњски) и 363: Пречишћени протеински дериват туберкулина за 
хуману употребу, и исти одреди у трајању од: 30 дана од момента захтева корисника? 

Такође, када је у питању рок испоруке лекова са роком трајања од најмање 9 месеци од дана 
испоруке, у конкурсној документацији је на неколико места постављен услов деа је добављач дужан да за 
ове лекове рок трајања буде најмање 2/3 произвођачког рока. Стога Вас молимо да размотрите да ли је 
за Наручиоца прихватљиво да измени конкурсну документацфију у овом делу, за партију 363: 
Пречишћени протеински дериват туберкулина за хуману употребу и одреди да рок трајања у моменту 
испоруке буде најмање 1/2 произвођачког рока? 

Имајући у виду да конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке није 
дефинисана динамика испоруке лекова, молимо Вас да имате у виду да је сваком произвођачу потребно 
да има довољно времена да одговори на захтеве Наручиоца, с обзиром на све специфичности биолошке 
производње, каква је производња Антисерума против змијског отрова (коњски) и Пречишћеног 
протеинског деривата туберкулина за хуману употребу. 

Уједно указујемо да претходно наведено представља недостатке конкурсне документације, у складу 
са чланом 63. Закона о јавним набавкама. 

Сходно свему напред наведеном, предлажемо да Наручилац размотри захтев заинтересованог 
лица. 

Одговор бр. 2: 
Примедба заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при условима датим у 

конкурсној докумeнтацији.  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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