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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови за
лечење мултипле склерозе за 2017. годину, бр. ЈН 404-1-110/17-47, сагласно члану 63. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 30.11.2017. године, након истека радног времена наручиоца, заинтересовано лице се
обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем, заведеним дана 01.12.2017. године, у вези
поступка јавне набавке Лекови за лечење мултипле склерозе за 2017. годину, бр. ЈН 404-1-110/17-47, у
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
У оквиру јавне набавке лекова за лечење мултипле склерозе за 2017. годину, број 404-1-110/17-47
предвиђена је партијa број 4: глатирамер ацетат јачине 40 mg. Претходном јавном набавком лекова за
лечење мултипле склерозе за 2016. годину број 404-1-110/16-40 није предвиђена партија за лек
глатирамер ацетат јачине 40 mg, већ само глатирамер ацетат јачине 20 mg. Издвајањем посебне партије
за лек глатирамер ацетат јачине 40 mg ограничава се конкуренција и врши се фаворизовање једног
носиоца дозволе, који једини на тржишту Републике Србије има регистровану наведену дозу. Оваквим
приступом се додатно намеће следеће питање: На који начин је наручилац у претходном периоду вршио
снабдевање леком глатирамер ацетат јачине 40 mg уколико исти није био предмет јавне набавке у 2016.
години, односно, на који начин наручилац ову партију издваја као посебну за већ уведене пацијенте у
јавној набавци 2017. године?
Сходно начелу обезбеђивања конкуренције – наручилац је дужан да у поступку јавне набавке
омогући што је могуће већу конкуренцију.
Узимајући у обзир све наведено, обраћамо Вам се са молбом да извршите измену конкурсне
документације на начин да за партију 4 може да конкурише више добављача: глатирамер ацетат јачине
40 mg и глатирамер ацетат јачине 20 mg. Сходно предлогу, партија број 4 би гласила:
Број
партије

Назив партије
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Глатирамер ацетат јачине 20 mg/ Глатирамер ацетат јачине 40 mg

У интересу РФЗО-а и пацијената је да се омогући лечење што већег броја пацијената, уз што
ниже финансијска издвајања. Важећом конкурсном документацијом наручилац оставља могућност да
носилац дозволе за лек глатирамер ацетат јачине 40 mg, у оквиру издвојене партије број 4, понуди
максимлну цену тог лека утврђену Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања, уз донацију минималне прописане количине лека. Тиме
наручилац практично онемогућава конкурентну набавку предметног лека, чиме подиже сопствене
годишње трошкове лечења по пацијенту.
Одговор:
У циљу обликовања предметне јавне набавке по партијама, комисија за јавну набавку се
обратила Републичкој стручној комисији за неурологију, при Министарству здравља, за давање
мишљења да ли осигурана лица која су на терапији леком Copaxone, могу пребацити на терапију
леком истог ИНН-а glatiramer acetat, заштићеног назива Remurel.
Како је Републичка стручна комисија за неурологију доставила мишљење да у овом
тренутку нема стручног оправдања за пребацивање пацијената који се већ лече леком Copaxone
на лек Remurel, комисија за јавну набавку је дала предлог за формирање партије 4 - Глатирамер
ацетат јачине 40 mg, а у оквиру које се врши набавка наведеног лека само за постојеће пацијенте,
односно осигурана лица која су већ укључена на терапију леком глатирамер ацетат.

1

Како је, у складу са мишљењем Републичке стручне комисије за неурологију, за осигурана
лица која се налазе на терапији леком глатирамер ацетат, неопходно обезбедити лек на који су
наведена лица већ укључена и исти не треба мењати, комисија за јавну набавку је у оквиру
партије 4 дефинисала тражену јачину лека од 40 mg, обзиром да је овај лек у наведеној јачини
стављен на Листу лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања током 2017. године, при чему је процењена вредност за наведену партију дефинисана
тако да је потребно иста средства издвојити као за набавку овог лека јачине 20 mg.
Наиме, дана 11.05.2017. године у „Службеном гласнику РС“ бр. 45 објављен је нови
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања у оквиру ког је на Листу лекова стављен лек глатирамер ацетат јачине 40 mg, те из тог
разлогa предмет претходнe јавнe набавкe лекова за лечење мултипле склерозе није био наведени
лек јачине 40 mg, већ само јачине 20 mg.
Комисија за јавну набавку је дала предлог за обликовање партије 5, у оквиру које се врши
набавка лекова за лечење мултипле склерозе за новоуведене пацијенте, односно осигурана лица
која ће бити укључена на терапију лековима за лечење мултипле склерозе након спровођења ове
јавне набавке.
Техничка спецификација и конкурсна документација за предметну јавну набавку
дефинисана је тако да за партију 5, између осталог, понуду може доставити и понуђач који нуди
лек глатирамер ацетат јачине 20 mg, а који заинтересовано лице наводи у свом захтеву за
додатним појашњењем.
На овај начин обезбеђена је конкуренција у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама, при чему понуду не достављају носиоци дозволе већ понуђачи који су овлашћени од
стране истих да учествују у предметној јавној набавци, те, сходно томе, постојање једног носиоца
дозволе за одређени лек не подразумева достављање само једне понуде за тај лек.
Сходно наведеном, комисија за јавну набавку неће вршити тражене измене конкурсне
документације.
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