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Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 број: 404-1-23/20-14 
06.08.2020. године 
 
 

 
ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са 

Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ј.н. 404-1-110/20-20, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 03.08.2020. и 04.08.2020. године, заинтересованa лицa обратилa су се Hаручиоцу 
захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д 
Листе лекова, бр. J.Н. 404-1-110/20-20. 

Питање бр. 1: 

Конкурсном документацијом предвиђено је да понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 
12 месеци од дана испоруке, а изузетно за лекове чији је произвођачки рок 12 месеци или краће, рок 
трајања лека не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, за шта као доказ понуђач доставља 
изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

Молимо Вас да прихватите наш захтев за измену конкурсне документације на начин да се као рок 
трајања добара који су предмет јавне набавке уместо најмање 12 месеци од дана испоруке, а 
изузетно за лекове чији је произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања лека не може бити 
краћи од 2/3 произвођачког рока овај рок дефинише као најмање 9 месеци од дана испоруке, а 
изузетно за лекове чији је произвођачки рок 9 месеци или краће, рок трајања лека не може бити краћи 
од 2/3 произвођачког рока. 

Обзиром да је током периода важења оквирног споразума, чланом 2.6. Модела оквирног 
споразума, предвиђена могућност закључивања више појединачних уговора, Добављач планирањем 
потреба за себе може омогућити да у сваком моменту добије добра одговарајућег рока трајања. 

Сматрамо да је наш захтев у целости основан, односно да је захтев да рок трајања испоручених 
добара буде „најмање 12 месеци од дана испоруке, а изузетно за лекове чији је произвођачки рок 12 
месеци или краће, рок трајања лека не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока“ строг захтев 
постављен на страни понуђача. 

 

Одговор бр. 1:  

Прихвата се захтев заинтересованог лица да се као рок трајања добара који су предмет 
јавне набавке, уместо 12 (дванаест) месеци, дефинише рок од најмање 9 месеци од дана 
испоруке, а изузетно за лекове чији је произвођачки рок 9 месеци или краће, рок трајања лека 
не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, сходно чему ће бити извршена измена 
конкурсне документације.  

 

Питање бр. 2 

Предмет јавне набавке обликован је у 51 партију, при чему је за сваку партију прописан ИНН, 
фармацеутски облик, доза, јединица мере, укупна количина и укупна вредност без ПДВ-а. 

Имајући у виду наведено, молимо Вас за појашњење да ли је за Наручиоца прихватљиво 
односно да ли ће бити прихваћена понуда уколико се за предметну партију понуди захтевани ИНН, 
доза и облик по истој цени али од више различитих произвођача или више различитих паковања 
истог произвођача. 

Наиме, уколико би понуда састављена на горе описани начин била прихватљива за Наручиоца, 
понуђач би био у могућности да на сигуран начин обезбеди благовремену испоруку лекова и избегне 
ризик кашњења у испоруци из разлога који му се не могу приписати у кривицу као што је на пример 
дефицит лека који је предмет конкретне јавне набавке. 

Одговоро бр. 2: 

У Прилогу В конкурсне документације – Образац бр. 4.1. - Понуда за јавну набавку 
цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова, који у себи садржи образац структуре цене са 
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упутством како да се попуни, у делу обрасца бр. 4.1.  „Упутство“ (став 11), дефинисано је да 
понуђач, за једну партију, може да понуди један или више заштићених назива. За сваки од 
понуђених заштићених назива понуђач је дужан да унесе тражене податке (заштићени назив 
лека и произвођача). 

 
Питање бр. 3: 

Предметну јавну набавку Наручилац је расписао у име и за рачун здравствених установа из 
Плана мреже здравствених установа, у које улази и здравствена установа са територије Косова и 
Метохије.  

Досадашња пракса показала је да Добављачи нису у могућности да самостално врше 
дистрибуцију лекова на подручју Косова и Метохије, из разлога више силе, односно примене 
посебних прописа привремених власти на овом подручју. На тај начин добављачима, потписницима 
уговора о јавној набавци,  онемогућен је приступ и испорука уговорених лекова у складу са важећим 
прописима у Републици Србији и закљученим уговорима.   

Заједничким активностима Министарства здравља, Канцеларије за Косово и Метохију, 
Наручиоца и у сарадњи са Управом царина, усаглашен је могући модел за реализацију испорука 
лекова овим установама.  

Међутим пракса током претходних година је показала да су трошкови логистичких услуга високи, 
док је плаћање рачуна за испоручене лекове неблаговремено. 

Предлажемо да Наручилац размотри другачији начин снабдевања здравствених установа са 
територије Косова и Метохија,  односно дефинише одредбе у моделу Оквирног споразума, као и у 
моделу Уговора које би елиминисале негативне ефекте које Добављач трпи испоруком лекова овим 
здравственим установама. 

 
Одговор бр. 3: 

Републички фонд за здравствено осигурање спроводи предметни поступак јавне набавке, 
у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване 
јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20), а на основу члана 233. 
Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 25/19), у име и за рачун 
здравствених установа из Плана мреже са којима је закључио уговоре о пружању здравствене  
заштите. Напомињемо да решавање питања у вези са здравственим установама са територије 
АП Косово и Метохија није у надлежности комисије за јавну набавку. 

 
Питање бр. 4: 

Конкурсном документацијом дефинисано је да ће Наручилац извршити јавно отварање понуда 
дана 17.08.2020. године са почетком у 12:00 часова, те се у складу са тим благовременим сматрају 
понуде примљене од стране Наручиоца до 17.08.2020. године до 11:00 часова, без обзира како су 
послате. 

Како је Позив за подношење понуда објављен 27.07.2020. године, а јавно отварање понуда 
заказано већ за 17.08.2020. године, истакли бисмо да је понуђачима остављен нереално кратак рок за 
припрему понуда, а пре свега имајући у виду обимност и сложеност предметне јавне набавке. 

У вези са горе наведеним истакли бисмо и да је припрема благовремених, одговарајућих и 
прихватљивих понуда додатно онемогућена чињеницом да су произвођачи и носиоци дозвола у 
највећој мери на колективним годишњим одморима до 17.08.2020. 

Из разлога горе наведених, молимо Вас да продужите рок за подношење понуда до 27.08.2020. 
године. 

 
Одговор бр. 4: 
Прихвата се захтев заинтересованог лица за продужење рока за јавно отварање понуда, 

сходно чему ће Наручилац објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
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Питање бр. 5: 

Молимо за измену  Техничке спецификације  ЈН  404-1-110/20-20 за партију број 14, citarabin 
100mg,500mg и 1000mg. 

Молимо  да се партија  14  раздвоји на три појединачне партије у зависности од јачине лека како 
би понуђач могао да достави понуду за одређену јачину. 

 
Напомињемо да је за партију 14 дата могућност понуде нерегистрованог лека па са тим у вези 

молимо да се захтев уважи. 
 

Одговор бр. 5: 

Прихвата се захтев заинтересованог лица, сходно чему ће бити извршена измена 
конкурсне документације на начин да ће партија 14 бити раздвојена на три појединачне партије 
у зависности од јачине лека. 

 

Питање бр. 6: 

У документацији ЈН404-1-110/20-20 у оквиру Техничке спецификације постоји захтев : 

За партије које се састоје из више ставки понуђач мора да понуди све тражене јачине лека од 
истог произвођача у оквиру једне партије. 

Да ли је могуће уклонити овај захтев-изменити конкурсну документацију и дозволити да се у 
оквиру једне партије са више ставки понуди поједина јачина од различитих произвођача, уколико се 
нуди нерегистровани лек имајући у виду да сви произвођачи не производе све тражене јачине лека. 

Одговор бр. 6: Не прихвата се захтев заинтересованог лица, односно Комисија остаје при 
наводима из конкурсне документације. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 

 

 

 

59020.78/2 

Сагласни: 

_____________________ 

Oливера Ђурић 

 

_____________________ 

Марија Атанасијевић 


