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08/2 број: 404-1-1/19-17 
21.3.2019. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе 

лекова, број ЈН 404-1-110/19-1, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

Дана 18.3.2019. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе лекова, број ЈН 404-1-110/19-1, у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање:  

 У склопу тендерске документације је наведено: 

 Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на дан 
отварања понуда, осим уколико понуђач за партије 29 и 42 нуди лек који се налази на Д Листи лекова који 
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Уколико је дозвола за лек 
истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у складу са чланом 47. Закона о 
лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, број 30/10, 107/12, 113/17- др. закон и 105/17 
– др. закон), понуђач је у обавези да исту достави уз копију предатог захтева за обнову дозволе за лек или 
потврду о пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек. 

 За партију 29, norepinefrin, у конкурсној документацији Јачина/концентрација лека дефинисана је као 
10ml (1mg/ml), а на Листи Д за ИНН noradrenalin Јачина лека дефинисана је као 1mg/ml, без дефинисања 
величине ампуле. Конкурсном документацијом тражено је 60.000 ампула од 10ml.  

 Moлим Вас за потврду да је, уколико се за ову партију нуди лек са Д листе, дозвољено понудити 
600.000 ампула норадреналина концентрације 1mg/ml од 1ml, у складу са Д Листом. У том случају понуђач 
би цену једне ампуле од 1ml помножио са 10 и на тај начин јединичну цену изразио као цену за 10ml, као 
што је техничком спецификацијом и тражено, а оно што би испоручивао биле би ампуле од 1ml. 
 

Одговор:  

Као што је већ наведено у додатном појашњењу 08/2 број: 404-1-1/19-15 од 13.03.2019. године, 
Републички фонд за здравствено осигурање спроводи поступак централизоване јавне набавке 
лекова у складу са важећим Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС", број 45/18, 52/18- исправка, 
63/18, 90/18 и 5/19). 

Наручилац је у Прилогу Б – Техничка спецификација, за партију 29-norepinefrin, проценио 
количину за набавку на 60.000 ампула, у односу на регистровани лек са Листе Б Листе лекова. 

Како ће Наручилац прихватити понуду лека са Листе Д Листе лекова само у случају да не 
буду достављене прихватљиве понуде лека са Листе Б, у складу са Листом лекова који се прописују 
и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, таква понуда ће у погледу 
концентрације и величине паковања бити разматрана само у наведеном случају. 

С тим у вези, Наручилац неће вршити измену количине лека за набавку у партији 29- 
norepinefrin.   

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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