
1 
 

 
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 
08/2 број: 404-1-2/20-16 
13.04.2020. године 
 
 

 
ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе 

лекова, број ЈН 404-1-110/20-2, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 
Дана 10.04.2020. године, заинтересованa лицa обратилa су се Hаручиоцу захтевима за додатним 

појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-2. 
 
Питање бр. 1: 
Конкурсном документацијом ЈН бр 404-1-110/20-2 за партију 8. за лек sevofluran, предвиђена је 

обавеза понуђача да обезбеди испариваче  који  ће  бити компатибилни  расположивим  апаратима  
за анестезију, односно изврши замену  неисправних вапоризера на основу захтева здравствене 
установе.  

Начином на који је овај захтев дефинисан конкурсном документацијом, потпуно је нејасно колики 
је укупан број потребних испаривача (вапоризера) које понуђач треба да обезбеди, колики је број 
испаривача по здравственој установи, односно који су модели испаривача у питању, нити ко ће и на 
који начин добављачу доставити ове податке. Такође, здравствене установе су набављале 
вапоризере у више претходних година и предмет јавне набавке није занављање имовине 
здравствених установа, па ни не треба Понуђачу постављати такве услове. Понуђач треба да 
обезбеди потребан број вапоризера, односно адаптера, како би се омогућило несметано 
функционисање здравствених установа, односно примена лека sevofluran. 

Имајући у виду претходно наведене чињенице, како бисмо могли да припремимо и поднесемо 
прихватљиву понуду, те омогућимо несметано функционисање здравствених установа, предлажемо 
да следеће измене конкурсне документације: 

  
1) Имајући у виду да Понуђач може обезбедити испариваче, односно адаптере, само и једино на 

коришћење без накнаде (реверс) у току важења оквирног споразума/уговора, предлажемо да се у 
делу II.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, тачка 10 измени тако да гласи: 

„10. За  партију 8, за лек sevofluran понуђач  је  у  обавези да обезбеди  испариваче које ће дати 
на коришћење без накнаде здравстеној установи (реверс), односно адаптере, који  ће бити 
компатибилни расположивим апаратима за анестезију, односно у случају потребе, брзу и ефикасну 
замену постојећих вапоризера, за шта као доказ, понуђач доставља изјаву, дату на сопственом 
обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача.“ 

 
2) Није нам јасна, нити прихватљива обавеза Понуђача да замени све неисправне вапоризере 

које здравствене установе поседују. Понуђач треба да обезбеди замену само неисправних 
вапоризера, односно адаптера, које је дао на коришћење без накнаде здравственим установама у 
току важења оквирног споразума/уговора. Зато предлажемо да у делу II.ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА, тачка 11 се измени тако да гласи: 

„11.Такође, за партију 8, за лек sevofluran понуђач је у обавези да изврши замену  неисправних 
вапоризера, односно адаптера, датих на коришћење здравственој установи без накнаде, на основу 
захтева здравствене установе, за шта као доказ понуђач доставља изјаву, дату на сопственом 
обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

3) На основу претходно изнетих предлога измене конкурсне документације, предлажемо да се 
стим у вези изврши и измена Оквирног споразума у делу 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И 
ДОБАВЉАЧА, секција 3.2, тачка 10 и 11 измене тако да гласе: 
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„10) Добављач се обавезује да ће за лек sevofluran благовремено обезбедити, односно дати на 
коришћење без накнаде (реверс) испариваче, односно адаптере, који ће бити компатибилни 
расположивим апаратима за анестезију, односно брзу и ефикасну замену постојећих одговарајућим.“ 

„11) Добављач се обавезује да ће за лек sevofluran,благовремено извршити замену неисправних 
вапоризера, односно адаптера, датих на коришћење на основу захтева здравствене установе.“ 

4) Имајући у виду наведене предлоге измене конкурсне документације, предлажемо да се 
изврши и измена модела Уговора  у делу 4.ИСПОРУКА, у тачки 4.4 тако да гласи: 

„4.4. Добављач је у обавези за лек sevofluran, благовремено обезбеди замену неисправних 
вапоризера, односно адаптера датих на коришћење, на основу захтева здравствене установе. 

5) У тексту модела Уговора у делу 4.ИСПОРУКА недостаје тачка 4.5. Како се иста спомиње 
одмах у даљем тексту („у случају да предмет уговора није лек заштићеног назива sevofluran, тачке 4.4 
и 4.5. се бришу“). 

Како би могли да поднесемо прихватљиву понуду, молимо Вас да допуните одредбе модела 
Уговора са тачком 4.5. која недостаје. 

6) Конкурсном документацијом је нејасно како ће добављач доћи до поузданих информација о 
потребном броју и моделима испаривача (вапоризера) или адаптера које је потребно обезбедити за 
потребе појединачних здравствених установа. Стога предлажемо допуну конкурсне документације на 
начин да здравствене установе благовремено, у реалном времену, писаним путем, обавесте 
добављача о потребама за испаривачима (вапоризерима) односно адаптерима. Зато предлажемо да 
се конкурсна документација, односно модел оквирног споразума и уговора допуне на следећи начин: 

„Купац ће благовремено, у реалном времену обавестити Добављача о броју и моделу 
испаривача (вапоризера) које има у сопственом власништву, као и о броју и моделу испаривача који 
су му тренутно стављени на коришћење, а нису у власништву Купца, а са циљем да Добављач 
обезбеди одговарајуће вапоризере, односно адаптере“. 

7) У случају да Наручилац не прихвата предложене измене конкурсне документације молимо Вас 
да, како би могли да припремимо прихватљиву понуду, конкурсном документцијом прецизно искажете 
потребе за вапоризерима са следећим подацима по здравственим установама: модел испаривача, 
количина, да ли су исти у власништву установе или су добијени на коришћење. Такође, овакви подаци 
би омогућили да се благовремено обезбеде довољне количине вапоризера, односно адаптера, како 
би здравствене установе несметано функционисале. 

8) Молимо за продужење рока за давање понуда имајући у виду комплексност услова из 
техничке спецификације, околности у којима се и налазе локални чиниоци ланца снабдевања 
здравствених установа  и инострани произвођачи и добављачи, те чињеницу да рок за припрему 
понуда укључује велики број нерадних, празничних дана и у земљи и иностранству, те да је између 
крајњег рока за давање понуда и вишедневног празничног, нерадног периода само један радни дан. 

 
Одговор бр. 1: За питање бр. 1 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  

измена  конкурсне документације. 
За питање бр. 2 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 

документације. 
За питање бр. 3 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 

документације. 
За питање бр. 4 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 

документације. 
За питање бр. 5 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 

документације. 
За питање бр. 6 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 

документације. 
Како је комисија прихватила предложене измене у складу са питањима бр. 1-6 

заинтересованог лица, Комисија не прихвата сугестију дату под питањем бр. 7. 
У складу са Обавештењем у вези са спровођењем поступака јавних набавки у току 

ванредног стања, објављеног на сајту Управе за јавне набавке дана 24.3.2020. године у ком се 
наводи „Обавештавамо  све  учеснике  у  поступцима  јавних  набавки  да  су  и  током  
проглашеног ванредног стања,  у обавези да поступају  у  свему  у  складу са одредбама 
Законао јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: 
ЗЈН), укључујући и  рокове  за  подношење понуда,  поступак  јавног  отварања  понуда,  
вршење  увида  у документацију о спроведеном поступку од стране заинтересованих понуђача 
и др“, а имајући у виду чињеницу се ради о набавци лекова који су неопходни здравственим 
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установама у Републици Србији из Плана мреже здравствених установа, а који је тренутно 
могуће обезбедити само кроз предметну јавну набавку), Комисија неће одлагати отварање 
понуда у предметном постпку јавне набавке, те сходно томе не прихвата сугестију 
заинтересованог лица за питање бр. 8 

 
 

Питање бр. 2: ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ОБРАСЦА 11: 
Конкурсном документацијум у делу II Техничка спецификација, тачком 10 и тачком 11 је утврђена 

посебна обавеза за понуђача и то: 
Тачка 10: За партију 8, за лек Sevofluran понуђач је у обавези да обезбеди испариваче који ће 

бити компатибилни расположивим апаратима за анестезију, односно у случају потребе, брзу и 
ефикасну замену постојећих вапоризера оригиналним, за шта као доказ понуђач доставља изјаву, 
дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

Тачка 11: Такође, за партију 8, за лек Sevofluran понуђач је у обавези да изврши замену 
неисправних вапоризера на основу захтева здравствене установе, за шта као доказ понуђач 
доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

Саставни део конкурсне документације је и Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек 
за учествовање понуђача у централизованој јавној набавци. 

Обзиром да реализација обавеза од стране понуђача, које су наведене у тачкама 10 и 11 
Техничке спецификације, суштински зависе од носиоца дозволе предлажемо да у Обрасцу бр. 11 
додате тачку 5 која гласи: 

  
5. Обезбедити Добављачу испариваче који ће бити компатибилни расположивим апаратима за 

анестезију, односно брзу и ефикасну замену постојећих вапоризера оригиналним, као и замену 
неисправних вапоризера у складу са захтевим здравствених установа.  

  
У напомени Образца 11 додати став 3 који гласи: 
  
Обавеза из тачке 5 Овлашћења односи се на носиоце дозволе за лек из партије 8 - Sevofluran 
 
Одговор бр. 2: Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 

документације. 
 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 Сагласни: 
_____________________ 
Љиљана Марковић 
 
_____________________ 
Марија Атанасијевић 


