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Предмет: Додатно објашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Лекови 
са А и А1 Листе лекова, бр. јн. 404-1-110/15-6 

 

 Дана 19.02.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са А и А1 Листе лекова, бр.јн. 404-1-110/15-6, 
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12). 

Питањe  заинтересованог лица и одговор гласе:  

Питање – У табели техничке спецификације / списак лекова , објављеној 20.01.2015. године, на 
основу провере процењених вредности, као и количина које сте навели за партије 733 - Cellcept 
150 по 500 мг и 734 - Cellcept 300 по 250 мг је дошло,највероватније, до пермутације у колонама 
расписаних потребних количина и процењених вредности за ове две партије, с обзиром на то да 
када се подели процењена вредност са траженом количином за партију 733-Cellcept 150 по 500 мг 
добија се важећа јединична цена из Листе лекова РФЗО-а за лек Cellcept 300 x 250 мг, односно, 
дељењем процењене вредности и потребних количина за партију 734, добија се јединична цена 
лека наведеног у партији 733. 
 
-733  CELLCEPT филм таблета блистер, 150 по 500 мг - 1.450 - 14.989.520,00 дин.- јединична 
цена- 10.337,60 дин. 
 
-734  CELLCEPT капсула блистер, 300 по 250 мг - 5 - 56.543,50 дин.- јединична цена- 11.308,70 
дин. 
 

Одговор – Услед техничке грешке у измењеном прилогу 2 – ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ЛЕКОВА и измењеном прилогу 3 – Образац понуде од 20.01.2015. 
године, дошло је до пермутације количина, па самим тим и процењених вредности за партије 733 и 
734. 

Наведена грешка је исправљена изменом конкурсне документације, изменом прилога 2 – 
Техничка спецификације и изменом  прилога 3 – образац понуде која је објављена на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 19.01.2015. 
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