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08/1 број: 404-1-38/17-20
17.10.2017. 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 16.10.2017. године заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним
појашњењењем 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:
Oбраћамо вам се као заинтересована страна у отвореном поступку јавне набавке Лекова са Листе А
и Листе А1 Лекова, за 2017. годину, бр. 404-1-110/17-38 са предлогом за измену техничке спецификације
за партије 470, 530, 531 и 532.
Компанија XXXXXXX се обратила РФЗО-у са захтевом и образложењем за скидање са позитивне
листе (ЦКЛ 2 образац) следећег производа из производног програма XXXXXXX:

1401560

C09DA01

losartan,
hidrohlortiazid

ERYNORM
PLUS

film
tableta

blister, 28 po (50 mg+12,5
mg)

Из тог разлога, XXXXXXX изражава намеру да потенцијалним понуђачима изда сагласност за
учествовање на тендеру само за партију 470 (Erynorm plus 50 mg+12,5 mg 30 film-tabl, који ће се наћи на
Листи лекова од 05.11.2017. године) и предлаже да се расписане оквирне количине из техничке
документације за партију 470 увећају за количине које су расписане за партију 465 (Erynorm plus 50
mg+12,5 mg 28 film-tabl), с обзиром на то да се паковање лека од 28 таблета повлачи са тржишта.
Такође, ХXXXXXX се обратио РФЗО-у са захтевом и образложењем за скидање са Листе лекова
(ЦКЛ 2 образац) следећих производа из производног програма ХXXXXXXXX:
1104555

C10AA05

atorvastatin

HIPOLIP

film tableta

blister, 30 po 10 mg

1104556

C10AA05

atorvastatin

HIPOLIP

film tableta

blister, 30 po 20 mg

1104557

C10AA05

atorvastatin

HIPOLIP

film tableta

blister, 30 po 40 mg

у којем смо вас званично обавестили о почетку продаје новог лека Hypolip (у јачинама 10, 20 и 40 mg)
уместо досадашњег лека Hipolip (нови, кристални облик активне супстанце atorvastatin). Како XXXXXXXX
изражава намеру да потенцијалним понуђачима изда сагласност за учествовање на тендеру само за
партије 530, 531 и 532 (Hypolip 10 mg 30 филм-табл., Hypolip 20 mg 30 филм-табл. и Hypolip 40 mg 30
филм-табл, који ће се наћи на листи од 05.11.2017. године) предлажемо промену расписаних оквирних
количина за наведене партије на тај начин да се расписане количине за партије 522, 523 и 524 (Hipolip 10
mg 30 филм-табл., Hipolip 20 mg 30 филм-табл. и Hipolip 40 mg 30 филм-табл.) придодају расписаним
количинама за партије 530, 531 и 532.

Заинтересовано лице је приложило Образац ЦКЛ-2 и обавештење упућено Републичком фонду за
здравствено осигурање о истом.
Одговор бр. 1:
Наручилац ће извршити измену у конкурсној документацији у складу са обавештењем
носиоца дозволе за лек.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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