
 

 

08/2 број: 404-1-11/16-58 
30.09.2016. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке лекова за 

биолошку терапију за реуматоидни артритис и Crohn- ову болест и лек rituksimab, број 404-1-
110/16-11, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) 

 
Дана 28.9.2016. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке лекова за биолошку терапију за реуматоидни артритис и 
Crohn-ову болест и лек rituksimab, број 404-1-110/16-11, у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Питање:  

Увидом у измењену конкурсну документацију за ЈН број 404-1-11/2016-11 приметили смо да је 
количина лекадодељена за партију 7 (биолошки слични infliksimabi) необјашњиво велика и износи 3.140. 
бочица. На основу чињенице да тренутно нема пацијената који се лече биолошки сличним infliksimabima 
о трошку РФЗО, да би се наведене количине искористиле закључује се да број пацијената који би морао 
да започне лечење биолошки сличним infliksimabima за време трајања оквирног споразума износи 
минимално 160 пацијената што одговара годишњем просеку свих нових пацијената који започињу лечење 
биолошком терапијом. Дакле, обзиром да сте нас у претходним додатним појашњењима обавестили да 
су количине за партије 1-6 минималне и под претпоставком да се исто односи и на партију 7, произилази 
да ће се de facto сви новоуведени пацијенти лечити биолошки сличним infliksimabima или ће РФЗО бити 
приморан да набави количину лека која засигурно неће одговарати реалним потребама. 

На основу свега наведеног сматрамо да количине за партију 7 не би смеле да буду минималне 
већ оквирне, а у случају да РФЗО планира да уговара минималне количине, та количина не би смела да 
прелази 1.000 бочица. 

Молимо вас за што хитнији одговор на наш упит обзиром да је отварање тендера за осам (8) дана 
што нам оставља само један дан за даље мере заштите права свих заинтересованих страна, а имајући 
на уму најбољи исход за пацијенте којима је потребна биолошка терапија као и интерес РФЗО да лечи 
највећи могући број пацијената у оквиру дефинисаних финансијских средстава. 

 

Одговор:  

Предмет набавке, техничку спецификацију и количине предмета набавке дефинише Комисија за 
јавну набавку у складу са потребама наручиоца, а не заинтересованих лица која имају интерес за 
закључење уговора. За све партије је предвиђено закључење оквирних споразума. У складу са начелом 
једнакости понуђача, утврђеним чланом 12 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15), за све партије је предвиђено да су количине добара наведених у Прилогу А 
конкурсне документације – Teхничка спецификација/Списак партија, оквирне количине за потребе 
здравствених установа за чије потребе се спроводи предметни поступак јавне набавке и то за период од 
12 (дванаест) месеци. Наведене количине представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да 
ће испоручити здравственим установама, у складу са њиховим потребама. Напомињемо и да је чланом 
2.7. модела оквирног споразума, за све партије дефинисано да укупна уговорена количина лекова зависи 
од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина наведених у Спецификацији 
лекова са ценама, при чему су здравствене установе, из Плана мреже здравствених установа у 
Републици Србији, обавезне да изврше куповину уговорених количина и у целости реализују закључени 
уговор. Такође, као што је у претходним додатним појашњењима конкурсне документације, наведено, 
задатак комисије за јавну набавку је да спроведе поступак јавне набавке предметних лекова, док је 
увођење пацијената на биолошку терапију у надлежности Комисије РФЗО за одобравање употребе 
лекова etanercept, infliksimab, rituksimab, adalimumab, tocilizumab и golimumab, за реуматска обољења, као 
и Комисије за одобравање употребе лекова adalimumab и infliksimab у лечењу осигураних лица 
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Републичког фонда за здравствено осигурање оболелих од Crohn- ове болести и најтежих облика 
улцерозног колитиса.  

Сходно наведеном, Наручилац остаје при одредбама дефинисаним конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку. 

 

  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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