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08/1 број: 404-1-38/17-14
13.10.2017. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе А и
Листе А1 Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-38, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 11.10.2017. године заинтересованa лица су се обратила Наручиоцу захтевима за додатним
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину,
број ЈН 404-1-110/17-38, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање бр. 1:
Као носилац дозволе за лек који је наведен у партији 86 (metformin – Glucophage®, film tablete,
50x500 mg), обавештавамо вас да смо за исти дана 25.04.2017. године поднели захтев Централној
комисији за лекове за скидање са Листе лекова и самим тим нећемо бити у прилици да исти понудимо у
овој јавној набавци.
Како бисмо пацијентима на време обезбедили потребну терапију и како не би дошло до несташице,
молимо вас да извршите корекцију конкурсне документације тако да количину која је предвиђена у
партији 86 сразмерно расподелите на партију 87 - Glucophage®, film tablete, 60x500 mg.
Тренутна расподела
партија

количина

Јединична
цена

број таблета

Цена по
таблети

Укупна цена без
ПДВ-а

86

25.419

161,80

1.270.950

3,24

4.112.794,20

87

14.980

194,10

898.800

3,24

2.907.618,00
7.020.412,20

Нова расподела
партија

количина

Јединична
цена

број таблета

Цена по
таблети

Укупна цена без
ПДВ-а

87

36.163

194,10

2.169.780

3,24

7.019.238,30
7.019.238,30

Заинтересовано лице је приложило Образац ЦКЛ-2 и обавештење Министарства здравља о истом.
Одговор бр. 1:
Наручилац ће извршити измену у техничкој спецификацији у складу са обавештењем носиоца
дозволе за лек.
Питање бр. 2:
Имајући у виду да је у наредном периоду (током важења оквирног споразума за ЈН 404-1-110/17-38)
планиран процес дерегистрације лека из партије 818 – sakvinavir, заштићени назив Invirase®, дозни облик
500 mg, о чему је обавештено и Министарство здравља дописом од 22.03.2017. године, у својству
заинтересованог лица и носиоца дозволе за стављање у промет наведеног лека, молимо Вас да

извршите смањење количине предвиђене за наведену јавну набавку и то на 50 кутија лека. Путем
одговарајућих измена техничке спецификације – прилог Б и обрасца понуде – прилог В, с обзиром да
нећемо бити у могућности да испоручимо иницијално наведене количине лека у техничкој спецификацији
и нећемо бити у могућности да лек испоручујемо током читавог периода важења Оквирног споразума.
Одговор бр. 2:
Наручилац ће извршити измену у техничкој спецификацији у складу са обавештењем носиоца
дозволе за лек.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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