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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Цитостатика са Б Листе лекова бр. ЈН: 404-1-110/15-5 
           
 
             Дана 21.01.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Цитостатика са Б Листе лекова, број 
ЈН 404-1-110/15-5, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 Како је у предметном поступку јавне набавке дана 16.01.2015. године уложен захтев за 
заштиту права, у складу са чланом 150. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12) активности наручиоца биле су задржане до доношења одлуке Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки о поднетом захтеву. 
 
  Питање заинтересованог лица: 
 
 Најљубазније вас молим да проверите количине и процењену вредност партије лека 
fluorouracil које су прописане у тендерској документацији у јавном позиву број 404-1-110/15-5 коју сте 
расписали 15.12.2014. 
 У јавном позиву за 2014. годину било је расписано 55.728.000 mg fluorouracila за 12 месеци, а 
по тренутно актуелном јавном позиву за набавку овог лека расписано је 202.775.940 mg за 16 месеци. 
 Обзиром да је ХХХХХ у претходној години по претходном позиву, једина снабдевала тржиште 
овим леком обавештавамо вас да је укупна количина fluorouracila 1x250 mg за годину дана која је 
дистрибуирана у болнице 222.709 sc. односно 55.677.250 mg. 
 Молим Вас да узмете у обзир достављене податке и измените расписане количине како би 
процењена вредност била веродостојна. 
 
 Одговор: 
 
 Количина лека fluorouracil јачине 250 mg i/ili 500 mg у предметној јавној набавци 
дефинисана је на основу података добијених из електронске фактуре за период од 01.01-
30.09.2014. године са пројекцијом на период од 16 месеци.  

Узимајући у обзир податке добијене из електронске фактуре, као и податке о потрошњи 
наведеног лека у 2014. години добијених од стране здравствених установа и податке о 
испорученим количинама у 2014. години добијених од стране добављача, извршиће се измена 
конкурсне документације тако да предмет набавке за партију 8 буде лек fluorouracil јачине 250 
mg i/ili 500 mg у количини од 180.000.000 mg. 

Сходно наведеном, врши се и измена процењене вредности за партију 8, тако да иста 
износи 66.600.000,00 динара. 
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