Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09

Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-33/18-26
22.8.2018. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе
Ц Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-34, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 21.8.2018. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевом за додатним
појашњењима у вези поступка јавне набавке набавке Лековa са Листе Ц Листе лекова за 2018. годину,
број ЈН 404-1-110/18-34, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање бр. 1:
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, молимо да нам као заинтересованом лицу у
предметном поступку јавне набавке доставите додатно појашњење — измену конкурсне документације у
поглављу II Техницка спецификација, а према следећем:
Имајући у виду одговор на захтев за додатно појашњење 08/2 број: 404-1-33/18-19 од
17.8.2018. године „Техничку спецификацију, као и обавезне и додатне услове за учествовање у поступку
јавне набавке утврђује комисија за јавну набавку, која остаје при истим и не прихвата захтев
заинтересованог лица, а нарочито што је у делу VI конкурсне документације — Упутство понуђачима
предвиђено да понуђачи могу да понуде посебне попусте или погодности, при чему исте неће узимати у
обзир приликом примене критеријума за доделу уговора.“, молимо да извршите измену конкурсне
документације на начин да изузмете услов из тачке 9. II Teхничка спецификација и обезбедите једнак
положај свим учесницима у поступку јавне набавке омогућивши им да све попусте или додатне
погододности понуде на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Одговор бр. 1:
Тeхничку спецификацију по партијама, као и обавезне и додатне услове за учествовање у
поступку јавне набавке утврђује комисија за јавну набавку, водећи рачуна да у предметној јавној
набавци обезбеди конкуренцију и једнак положај свим понуђачима, у оквиру сваке партије, у
складу са чл. 10. и 12. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15).
Сходно горе наведеном, Наручилац није повредио одредбе Закона о јавним набавкама те
Комисија остаје при наводима из конкурсне документације.
Питање бр. 2:
Чланом 2.3 Модела оквирног споразума прописано је да се оквирни споразум закључује за период
од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања.
Чланом 4.4. је прописано да појединачни уговори важе до реализације укупно уговорених количина.
Конкурсном документацијом је дакле дефинисано трајање оквирног споразума, док је важење
појединачних уговора закључених на основу оквирног споразума ограничено испоруком укупно
уговорених количина.
Имајући у виду наведено, а како би се у пракси избегле недоумице у погледу валидности појединачних
уговора закључених на основу оквирних споразума, односно недоумице у погледу испоруке робе по овим
уговорима, молимо Вас за следеће појашњење:
Да ли цитиране одредбе оквирног споразума значе да здравствена установа 2020. године може да
захтева испоруку неиспоручених количина по уговору закљученом на основу оквирног споразума из 2018.
године?
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Одговор бр. 2:
У складу са чланом 40. Закона о јавним набавкама, уговори о јавној набавци који се
закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног
споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу оквирног споразума не
мора подударати са трајањем тог оквирног спореазума, већ по потреби може трајати краће или
дуже.
Појединачне уговоре за лекове који су предмет ове јавне набавке, на основу оквирних
споразума, закључују непосредно здравствене установе са добављачима, на количине које су им
потребне, узимајући у обзир динамику испоруке, период трајања оквирног споразума и
расположива финансијска средства.
Као што је дефинисано изменама конкурсне документације за предметну јавну набавку,
Моделом уговора је дефинисано да ће обавезе које доспевају у наредној години бити
реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској
години у складу са Законом којим се уређује буџетски систем, односно Законом којим се урађује
здравствена заштита.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Сагласни:
_____________________
Ана Милијић
_____________________
Љиљана Марковић
______________________
Марија Атанасијевић
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