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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са
Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31, сагласно члану 63. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 28.8.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018.
годину, број ЈН 404-1-110/18-31, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
Чланом 9.7 Модела оквирног споразума у измењеној конкурсној документацији је предвиђено да
ће средства обезбеђења, наведена у тачкама 9.2. и 9.4 овог члана, Фонд активарати највише до износа
од 2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, односно Фонд за СОВО ће активирати
највише до износа од 10% од нереализоване вредности партије без ПДВ-а, на коју се односи
неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.
Предлажемо да основица за обрачун износа до кога ће се активирати средство обезбеђења за
добро извршење посла које је достављено Фонду буде „највише до износа од 2% вредноси неизвршених
обавеза без ПДВ по партији, на коју се односи неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима
закљученим на основу истог.“
Наиме, ово из разлога што би у ситуацији када добављач изврши један део своје уговорне
обавезе по одређеној партији, било спорно и у супротности са начелима савесности и поштења Закона о
облигационим односима, наплатити средство обезбеђења за добро извршење посла и за део обавезе
који је савесно испуњен, нарочито уколико је обавеза у претежном делу испуњена.
Тако је на пример могуће да до кашњења или неиспоруке дође пред сам крај трајања оквирног
споразума из разлога који нису на страни добављача, а у ситуацији када је добављач извршио највећи
део обавезе.
Такође указујемо на правну праксу у вези са овим питањем, где се и даље примењују Опште
узансе за промет робе обзиром да Закон о облигационим односима није посебно регулисао ово питање,
а које предвиђају обрачун уговорне казне на следећи начин „Уговорна казна обрачунава се на вредност
целокупне обавезе до тренутка делимичног испуњења обавезе, а од тада па до потпуног испуњења само
на вредност неиспуњеног дела обавезе.“
У наведеној ситуацији, а имајући у виду важеће прописе, не би било правично, наплатити
средство обезбеђења у проценту од укупне вредности оквирног споразума.
Претпостављамо да је у конкретном случају у питању техничка грешка приликом одређивања
износа до кога ће се активирати средство обезбеђења за добро извршење посла које је достављено
Фонду, с обзиром да је у случају одређивања износа до кога ће се активирати средство обезбеђења за
добро извршење послакоје је достављено Фонду за СОВО поступљено у складу са важећим приписима –
највише до износа од 10% од нереализоване вредности партије без ПДВ-а.
Имајући у виду наведено предложемо да у складу са изнетим измените конкурсу документацију.
Одговор:
Не прихвата се примедба заинтересованог лица. Наручилац је у тачки 9. модела оквирног
споразума предвидео обавезу Добављача да достави два средства обезбеђења за добро
извршење посла за сваког Наручиоца посебно, као и услове за активирање истог и висину износа
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која ће у том случају бити наплаћена, а све у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и
Закона о облигационим односима.
Комисија за јавну набавку је већ изменила конкурсну документацију у делу који се односи
на висину достављеног средства обезбеђења и усвојила захтев заинтересованог лица за
смањење исте са 3% на висину од 2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ. Износ до
ког се може реализовати средство обезбеђења је ближе дефинисан у тачки 9.7. Модела оквирног
споразума, такође на захтев заинтересованог лица. Поред наведеног, овим путем истичемо да је
прихваћен и захтев за измену одредби модела оквирног споразума које се односе на наплату
уговорне казне, у корист Добављача.
Сходно свему наведеном, комисија за јавну набавку напомиње да сматра да је приликом
припреме конкурсне документације поступала правично, у складу са начелом савесности и
поштења, а поштујући начела Закона о јавним набавкама, а нарочито имајући у виду и да је у
тачки 9.12 модела оквирног споразума дефинисано да ће наручилац на зaхтев добављача
прихватити квартално умањење банкарске гаранције за Фонд и то за износ испоручених добара у
претходном кварталу, а највише до вредности од 85% испоручених добара из овог споразума.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Сагласни:

_____________________
Kaтарина Думнић
_____________________
Ана Милијић
______________________
Марија Атанасијевић
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