
 

 

 

08/2 број: 404-1-33/16-48 
26.7.2016. године 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења конкурсне документације у вези са јавном набавком Лекова 
са Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-34, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 25.7.2016. и 26.7.2016. године Наручиоцу су пристигли захтеви за додатним 
појашњењима од стране заинтересованих лица у вези са поступком јавне набавке Лекова са Листе 
Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-34, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

Питање 1: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да за партију 375 - Barijum sulfat 1g/ml потенцијални 
понуђачи понуде другачије паковање од дефинисаног те уместо паковања од тражених 5l 
понудимо лек у паковању од 2 литра? 

Одговор 1: Уколико се за партију 375 - Barijum sulfat 1 g/ml, suspenzija, понуди лек који се 
налази и на Листи Б и на Листи Д Листе лекова, при чему су обе понуде прихватљиве, 
приликом оцене понуда, у разматрање ће се узети само понуда лека са Листе Б, за који је 
понуђено паковање које је наведено у техничкој спецификацији. 
Уколико се за наведену партију не достави понуда лека са Б Листе лекова, или се достави 
неприхватљива понуда лека са Б Листе лекова, узеће се у разматрање понуда 
нерегистрованог лека, односно лека са Листе Д Листе лекова. Обзиром да је за лек Barijum 
sulfat на Листи Д Листе лекова наведена само концентрација лека (без запремине паковања) 
и фармацеутски облик, као и да је у Конкурсној документацији наведено да је јединица мере 
милилитар, при чему се количина и јединична цена односи на јединицу милилитар, 
потребно је да понуђени лек буде наведене концентрације – 1 g/ml и фармацеутског облика 
– суспензија, независно од запремине понуђеног паковања. 
На основу напред наведеног, уколико се нуди лек са Листе Д Листе лекова, исти може бити и 
запремине од 2 l. Наручилац је могао предвидети само паковање лека које је регистровано у 
Републици Србији и налази се на Листи Б, док за паковање нерегистрованог лека није имао 
податке. 

Питање 2: Молимо Вас да нам појасните како је потребно да се у понуди попуни назив 
произвођача, у ситуацији када се назив разликује на Решењу АЛИМС-а у односу на Листу РФЗО. 
Наиме, код одрешених партија које су предмет ове јавне набавке појављује се ситуација да постоји 
разлика између података са Решења АЛИМС-а и података на Листи РФЗО. 
Један од примера би био да је дошло до измене назива произвођача, али да се на Листи РФЗО још 
увек налази стари назив. 
С обзиром на све наведено молимо Вас за појашњење како је потребно навести назив 
произвођача у понуди, односно како би понуђачи требало да поступе када је дошло до промене 
назива произвођача и назив на Решењу АЛИМС-а се разликује од назива на Листи РФЗО на којој 
није ажурирана измена, те да ли ће бити прихваћена као исправна понуда са тачним називом 
произвођача који је наведен на Решењу АЛИМС-а. 

Одговор 2: У случају када је дошло до промене назива произвођача у Решењу АЛИМС-а у 

односу на произвођача који се наводи у Листи лекова, Наручилац неће одбити понуду у 

којој се наводе подаци о произвођачу из  Решења АЛИМС-а. Такође, понуда са називом 

произвођача који је наведен у Листи лекова биће оцењена као прихватљива. 
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Питање 3: Да ли је довољно да модел уговора и оквирног споразума само оверимо и потпишемо 
сваку страну, без попуњавања поља или, уколико треба нешто попунити, да нам појасните шта 
конкретно? 

Одговор 3: Потребно је да се уз понуду доставе печатом оверени и потписани модели 
оквирног споразума и уговора, без попуњавања поља. 

Питање 4: Да ли је довољна једна меница и менично писмо за целокупну понуду (збир свих 
партија) у висини од 2% од вредности достављене понуде без пдв-а? 

Одговор 4: Да, довољна је једна меница, као средство обезбеђења за озбиљност понуде, у 
висини од 2% од укупне вредности понуде за све партије. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ                    
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 Сагласни:  

 _____________________  

 Марија Атанасијевић  

 _____________________  

 Љиљана Марковић  

 ______________________  

            Ана Милијић  

 ______________________  

                     Марија Митић  


