
 
 

08/2 број: 404-1-3/19-10 
15.4.2019. године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Б 
Листе лекова за период од 6 (шест) месеци, бр. ЈН. 404-1-110/19-3, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 11.4.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 (шест) 
месеци, бр. ЈН. 404-1-110/19-3, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање: Замолили бисмо да се размотри опција измена захтева у погледу рока трајања понуђеног лека. 
Документ Конкурсна документација за јавну набавку лекови са листе Б Листе лекова за период од 6 
месеци;  део II -Техничка спецификација, тачка 8. 

Узевши у обзир да је конкурс расписан за период од 6 месеци не видимо никаквих препрека за 
набавком лека чији је рок трајања краћи од 12 месеци у тренутку испоруке. 

Лек је добар и исправан у року трајања иза чега стоји лице одговорно за пуштање лека у промет и 
носилац дозволе за промет лека у Републици Србији. 

Свака увезена серија лека пролази и документациону контролу од стране АЛИМС-а. 
Молимо вас да узмете у обзир и време потребно за одобрење варијација које су предуслов 

набавке нових количина и да то може угрозити снабдевање леком са чим смо се сви сусретали у 
претходном периоду. 

Стога сматрамо да је ограничење у року трајања додатно оптерећење у ланцу снабдевања и да 
би било корисно  урадити измену у захтеву тендера. 
Предлог заинтересованог лица као носиоца дозволе и произвођача је да се пропише минимални рок 
трајања лека који је у складу са дужином трајања споразума – 6 месеци. 

     Такође молим вас да узмете у обзир да је по захтеву  ЈН 404-1-110/18-30, Лекови са Б и Д Листе 
Лекова из 2018 године, тражени рок трајања у тренутку испоруке требао бити дужи од 9 месеци, изузев 
лекова чији је произвођачки рок трајања 9 месеци онда је захтев био 2/3 произвођачког рока трајања. 
 

Одговор:  Прихвата се молба заинтересованог лица. Сходно  наведеном,  биће извршена  
измена конкурсне документације. 
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