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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: 404-1-53/20-14 
14.08.2020. године 
 
 

 
ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови за 

лечење ретких болести, бр. ј.н. 404-1-110/20-52, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 12.08.2020. године, заинтересовано лице обратило се Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем конкурсне документације у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење ретких 
болести, бр. ј.н. 404-1-110/20-52. 

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: 

Чланом 6.5. Оквирног споразума предвиђено је да уколико било која испорука не задовољи 
квалитет или уговорену количину, продавац је у обавези да је замени исправном у року од 24. 

Овако постављени рок за поступање по рекламацијама у вези са квантитетом или квалитетом 
испоручених производа је превише кратко постављен, те представља неоправдано строг захтев на 
страни Понуђача (Продавца) за који се не може пронаћи оправдано образложење. 

Наведено је још израженије уколико се има у виду да је у свим претходно спроведеним 
централизованим јавним набавкама овај рок износио 7 (седам) дана, те да је рок у предметном 
поступку јавне набавке вишеструко скраћен. 

Молимо Вас да прихватите наш захтев за изменом рока за поступање у случају рекламације на 
квалитет или квантитет испоручених добара, те да кроз измене конкурсне документације као исти 
поставите рок од 7 дана. 
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Одговор бр. 2: 

Прихвата се захтев заинтересованог лица, сходно чему ће бити извршена измена 
конкурсне документације, односно, тачке 6, подтачке 6.5. модела оквирног споразума, на начин 
да рок за замену добара која за која се утврди да не задовољавају квалитет или уговорену 
количину буде 7 (седам) дана, уместо 24 (двадесетчетири) сата, како је то до сада било 
дефинисано. 

 
Питање бр. 3: 

Увидом у конкурсну документацију, утврдили смо да постоје неусаглашености у погледу партија 
18 и 19 и то у делу који се односи на јачину лека и количину. 

 
Преглед неусаглашености Вам достављамо у наставку и молимо Вас да конкурсну документацију 
измените на начин да се предметне неусаглашености коригују. 
 

 
ПРИЛОГ Б КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК  
ПАРТИЈА ЈАВНА НАБАВКА: ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ ЈН бр. 404-1-110/20-52 

Партија Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина лека Количина  

18 
Epoprostenol 

0,5mg 
prašak i rastvarač za 

rastvor za infuziju 
0,5mg 60 

19 
Epoprostenol 

1,5mg 
prašak i rastvarač za 

rastvor za infuziju 
1,5mg 120 

 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ 

БОЛЕСТИ ЈН бр. 404-1-110/20-52 

Партија Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Количина  

18 
Epoprostenol 

0,5mg 
prašak i rastvarač za 

rastvor za infuziju 
0,5mg 60 

19 
Epoprostenol 

1,5mg 
prašak i rastvarač za 

rastvor za infuziju 
1,5mg 120 

 
 

ПРИЛОГ В  - ОБРАЗАЦ БР 4.1 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ 
РЕТКИХ БОЛЕСТИ бр. ЈН 404-1-110/20-52, КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  
ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ   

  
  

     Број 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина 

лека 
Количина 

18 Epoprostenol 0,5mg 
prašak i rastvarač za 

rastvor za infuziju 
1,5mg 120 

19 Epoprostenol 1,5mg 
prašak i rastvarač za 

rastvor za infuziju 
1,5mg 120 
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Одговор бр. 3: 

Прихвата се примедба заинтересованог лица, имајући у виду да је приликом израде 
Прилога В конкурсно документације – Образац бр. 4.1., у партији 18 -- Epoprostenol 0,5mg 
начињена техничка грешка.  

Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документације, односно Прилога В 
исте, на начин да ће исти у погледу јачине и количине лека за партију 18, бити усаглашен са  
измењеним Прилогогом Б – Техничка спецификација/Списак партија. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59020.75/17 

Сагласни: 
 
_____________________ 

Ана Миленковић 

 

_____________________ 

Оливера Ђурић 

 

______________________ 

Љиљана Марковић 


