ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-5949
Датум: 19.07.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица
На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15)
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен
електронским путем дана 19.07.2018.г. у вези јавне набавке ЈНМВ бр.12/2018 – Набавка лекова
са Листе лекова за које РФЗО не спроводи централизовану јавну набавку према Уредби о
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (Сл.Гласник
Рс 119/14), на период од годину дана.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављено
питање:
Питање бр.1: У вези са условом за рок испоруке од максимално 7 дана од пријема
поруџбенице који је предвиђен измењеном конкурсном документацијом у обавези смо да
Вам скренемо пажњу на следеће: законска процедура увоза нерегистрованог лека не
подразумева само добијање дозволе за увоз. Да би се нерегистровани лек увезао потребне
су дозволе за увоз, додатна маркица, као и обавезна контрола квалитета увезене серије
након чега се добија сертификат анализе за ту серију. Сви нерегистровани лекови без
обзира на то да ли су неопходни у хитним стањима морају проћи кроз ову процедуру да би
се нашли на тржишту у РС. У пракси је немогуће да се цела наведена процедура заврши у
року од 7 дана. Инсистирањем на року испоруке од максимално 7 дана од пријема
поруджбенице Наручилац поставља услов који је у супротности са Правилником о
документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек.
Због претходно наведеног молимо Вас да измените конкурсну документацију тако да услов
за рок испоруке за све нерегистроване лекове гласи 1 дан по завршетку законом прописане
процедуре, за прву испоруку, а 7 дана од пријема поруџбенице за сваку наредну испоруку.
Одговор: Наручилац је појашњење на ово питање дао у претходном Појашњењу
конкурсне документације број ОБВ-01-5878, као одговор на питање број 1.
С тим у вези остајемо при раније дефинисаним роковима испоруке, стога неће доћи до
измене конкурсне документације и померања рока за подношење понуда.
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Питање бр.2: Да ли ће понуда за Партију 10, Натријум нитропрусид сматрати
прихватљивом уколико буде понуђена доза лека од 52,75мг/ампули уместо 50мг/ампули?
Наведеног лека нема већ јако дуго на тржишту, па Вас молимо за потврду да ће се ова
мала разлика у дози сматрати прихватљивом.
Одговор: Прихвата се захтев Понуђача. Доза лека за Партију 10 – Натријум нитропрусид
од 52,75мг/амп, сматраће се прихватљивом.
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