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Одговор на питања за јавну набавку бр.3/2014 Лекови 

 

 

Питање 1:  

 

Сходно члану 63.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012), молимо да 

нам као заинтересованом лицу у предметном поступку јавне набавке, доставите 

додатно појашњење везано за следеће: 

- Тачком 9.4. – РОК ТРАЈАЊА ЛЕКА, наручилац је захтевао да лекови који се 

испоручују имају  рок трајања минимум годину и по дана од дана испоруке. 

У вези наведеног захтева, обавештавамо вас да постоје објективне околности које 

онемогућавају његово испуњење, јер поједини лекови имају укупан произвођачки 

декларисани рок од свега 18 месеци, увозног су порекла, што значи да морају проћи 

кроз фазе: контроле у земљи производње, паковања, извоза, транспорт до земље у којој 

се продају, складиштења, анализе квалитета у локалној Агенцији за лекове и 

медицинска средства и напокон дистрибуције до крајњег корисника, из ког разлога овај 

процес, објективно може трајати и више од 6 месеци. 

 

       Уз чињеницу да предметним поступком јавне набавке, ваша установа обезбеђује 

количине лекова за више месеци уз предвиђену сукцесивну испоруку добара, чиме је 

гарантовано редовно снабдевање лековима из „најсвежије“ производње, не видимо 

разлог за условљавање испорука лекова са роком трајања од годину и по дана у 

моменту испоруке, када је у складу са изнетим извесно, да ће лек у моменту испоруке 

имати рок трајања који је краћи од захтеваног рока, али не краћи од 1 (једне) године. 

 

        Како је предметном јавном набавком предвиђено сукцесивно снабдевање ваше 

установе током вишемесечног периода важења уговора, а у складу са потребама 

установе на дневном, недељном или месечном нивоу, при чему ће исте бити 

квалитативно контролисане и праћење од старне стручног лица ваше апотеке, а 

нарочито из разлога наведених у претходном ставу, молимо да коригујете тако да стоји 

у логичкој вези са предметом набавке и омогућава понуђачима сачињавање 

прихватљиве понуде. 

 

        Молимо за доставу додатног појашњења и потребних информација у року из 

члана 63.Закона о јавним набавкама, како бисте нам омогућили сачињавање исправне и 

одговарајуће понуде. 

 

 

 



Питање 2: Молимо вас да у складу са чланом 10.Закона о јавним набавкама – Начело 

обезбеђивања конкуренције, измените конкурсну документацију за партију бр.143 – у 

делу „рок трајања лека“. У конкурсној документацији тражи се да рок трајања лека 

мора да буде „Минимум годину и по дана од дана испоруке“. Имајући у виду 

чињеницу да је укупан рок трајања Antitimocitnog imunoglobulina (ATG – Fresenius S) 

који је предмет набавке партије 143, 24 месеца као и да се ради о биолошком препарату 

посебног процеса производње (није континуирана) и контроле и да због 

специфичности хладног ланца испоруке који овај лек захтева, комплексне процедуре 

увоза, као и процедуре добијања неопходног сертификата анализе за сваку увезену 

серију у Агенцији за лекове и медицинска средства која траје дуже од уобичајене 

процедуре, понуђач није у стању да понуди лек са траженим роком трајања, а да при 

том испуни и захтев у вези са траженом динамиком и роком испоруке „сукцесивно, у 

року од 24h од захтева Наручиоца“. Напомињемо још да се овај лек користи у 

протоколима код трансплантације матичних ћелија хематопоезе за циљаног пацијента, 

тако да се не задржава дуго на лагеру Наручиоца. На основу наведених чињеница 

молимо вас да измените захтев у вези рока трајања лека за партију 143 на најмање 3 до 

6 месеци од дана испоруке. 

 

Одговор на питање 1 и 2: Рок трајања лекова је годину и по дана. Од овог захтева се 

изузимају лекови чији је произвођачки декларисан рок  две године и краћи, очекујемо 

да при свакој испоруци буде рок трајања лека једна година, а од овог захтева се 

изузимају лекови који се не задржавају на лагеру апотеке , него се набављају и издају 

хитним поступком за одређеног пацијента (нпр.партија 143 – биолошки лек) 

прихватамо и рок трајања од  3 – 6 месеци. 

 

 

 

Питање 3: 

 

Да ли бисте Понуђачима чија је укупна вредност понуде без ПДВ-а до 150.000,00 

динара омогућили да уместо банкарске гаранције за озбиљност понуде, као и писма о 

намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, доставе 

меницу са меничним овлашћењем обзиром да трошкови издавања превазилазе 

економску исплативост учествовања у поступку јавне набавке? 

 

Одговор 3: 

 

Понуђачи чија је укупна вредност понуде без ПДВ-а до 150.000,00 могу уместо 

банкарске гаранције за озбиљност понуде, као и писма о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла, достављати меницу са меничним 

овлашћењем. 

 

                                                             Комисија за јавну набавку бр.3/2014 

 

       


