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08/2 бр. 404-1-110/13-41 
31.10.2013. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење 
хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете)  број ЈН 404-1-110/14-2  
 
             Дана 29.10.2013. и 30.10.2013. године заинтересована лица обратила су се захтевима за 
додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Листе лекова за 
2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол 
(таблете), број ЈН 404-1-110/14-2, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованих лица и одговори: 
 

 Питање бр. 1 – У конкурсној документацији на страни 29 став 2 стоји:  
„Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.“ 

 Предлажемо да се измени конкурсна документација у наведеном ставу 2, тако да гласи: 
 „Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 6 (шест) месеци од дана испоруке, 

изузетно краћи ако се Наручилац сагласи да му се испоручи лек са преосталим роком краћим од 6 
(шест) месеци.“ 

 Објашњење: одређени лекови који су предмет набавке имају укупни рок трајања 2 (две) 
године или краћи и производе се у кампањама, дакле само одређеног месеца или одређених месеци 
у години, па је с обзиром на обим јавне набавке, сукцесивне испоруке и неизвесност добијања 
тендера немогуће гарантовати овакве рокове. Ово посебно може да угрози понуду лекова из групе 
цитостатика чиме би се смањила конкурентност и угрозило редовно снабдевање здравствених 
установа. 

 Надаље, уколико нисте спремни да генерално измените ову одредбу, могућа је њена 
корекција за горе описане случајеве. 

 
Одговор бр. 1 – У складу са техничком спецификацијом за предметну јавну набавку, понуђач 

је у обавези да нуди лек са роком трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
Такође, у моделу оквирног споразума тачком 6.6 дефинисана је обавеза добављача да испоручује 
лекове са роком трајања не краћим од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.  

 
Питање бр. 2 – У конкурсној документацији на страни 28 став 2 стоји: 
„Понуђач може понудити само лек који се налази на важећој Листи лекова који се прописују и 

издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, сходно члану 43. став 1. тачка 1. 
Закона о здравственом осигурању (''Сл. гласник РС'' бр. 107/05 у 109/05-исправка, 57/11 и 119/12).“ 

Питања: 
2.1 Који је тачан датум на који Листа лекова који се прописују и издају на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања мора бити важећа – датум објављивања документације, датум 
отварања понуда, датум потписивања оквирног споразума или неки сасвим други дан? 

2.2 У Конкурсној документацији у Техничкој спецификацији као јединица мере наведена је нпр. 
само ампула, а носилац дозволе је поднео захтев за стављање на Листу лека одговарајућег 
фармацеутског облика и јачине али друге јединице мере (нпр. бочица). Када је потребно поднети 
молбу за измену техничке спецификације – одмах, или по објављивању следеће Листе уколико нови 
лек буде укључен? 

2.3 Да ли ће лекови одговарајућег фармацеутског облика и јачине лековима из Техничке 
документације који буду уврштени на Листу после 13.11.2013. бити предмет централне јавне набавке 
за здравствене установе у 2014. и на који начин? Ово нам је посебно важно за наручивање предметне 
робе. 

Одговор бр. 2 – 
2.1 Понуђач може понудити само лек који се налази на важећој Листи лекова који се прописују 

и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно Листи лекова која је важећа 
на дан отварања понуда.  

2.2 Техничка спецификација, која је саставни део конкурсне документације, мора бити у 
складу са важећом Листом лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
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здравственог осигурања тако да понуђач може да понуди само лекове који су на Листи лекова, у 
складу са фармацеутским обликом и јачином наведеном у Листи лекова. Јединица мере је преузета 
из важеће Листе лекова и иста ће се користити док год је у складу са Листом лекова. Измене у 
паковању лека нису од значаја док год је у питању лек истог фармацеутског облика и јачине и док год 
се не мења цена по јединици мере.   

2.3 Предмет јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим 
лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете), број ЈН 404-1-110/14-2, су лекови 
који се налазе на важећој Листи лекова. Лекови одговарајућег фармацеутског облика и јачине 
лековима из Техничке спецификације који буду уврштени на Листу после 13.11.2013. године могу бити 
предмет друге набавке након истека оквирног споразума за предметну јавну набавку. 

 
Питање бр. 3 – У изменама конкурсне документације за јавну набавку лекова са Листе лекова 

за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол 
(таблете), број ЈН 404-1-110/14-2, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 124/12) објављена је измена тачке 8.1 модела оквирног споразума тако да гласи: 

„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне партије из појединачног уговора за коју је 
прекорачио рок испоруке, али не више од 5% од вредности те појединачне партије. Ако штета пређе 
износ уговорне казне Наручилац може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор 
без обавезе према Добављачу.“ 

Да ли наведено значи да ће се казна од 0,5% наплатити за сваки случај закашњења, 
независно од тога да ли ће закашњење трајати један дан или 30 дана, односно да ли је број дана у 
кашњењу са испоруком у било каквој корелацији са висином уговорне казне. 

Молим Вас да пошто нам и после објављене објашњења и измене није јасно како се одређује 
казна да нам исту израчунате на предложеном или неком другом примеру. 

Нпр. Добављач АБВфарм је добио партију Н, укупна вредност партије у оквирном споразуму 
је нпр. 7.082.900,00 динара, појединачна цена је нпр. 3014,00 динара. АБВфарм је у септембру, након 
8 месеци испорука закаснио 8 дана са испоруком Наручиоцу КБЦ ГДЂ коме је укупно имао да 
испоручи 140 бочица, а закаснио је наведених 8 дана са количином од 13 бочица које је Наручилац 
поручио за испоруку у септембру. АБВфарм је Наручиоцу без кашњења испоручио 93 бочице. Колику 
Уговорну казну у динарима плаћа АБВфарм. 

 
Одговор бр. 3 – Уговорна казна у износу од 0,5% ће се наплатити за сваки дан закашњења. У 

примеру који сте навели, уговорна казна наплатиће се за сваки дан закашњења у износу од 0,5% од 
вредности уговора. Вредност уговора, у конкретном случају са наручиоцем КБЦ ГДЂ је 455.716,8 
динара (140*3014,00 динара + ПДВ). Износ уговорне казне за 8 дана закашњења износио би у 
конкретном случају 18.228,67 динара (455.716,8*0,005*8). 

У складу са наведеним извршиће се измена конкурсне документације у тачки 8.1 модела 
оквирног споразума, тако да гласи:  

„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне партије из појединачног уговора за коју је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од вредности те појединачне 
партије. Ако штета пређе износ уговорне казне Наручилац може да тражи накнаду стварне штете, а 
може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу. Ако штета пређе износ уговорне казне 
Наручилац може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према 
добављачу“. 

Такође, извршиће се измена конкурсне документације у тачки 5.1 модела уговора, тако да 
гласи:  

„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне партије, за коју је прекорачио рок 
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од вредности те појединачне партије.“ 

 
Питање бр. 4 – Конкурсном документацијом, предвиђена је обавеза понуђача да има Уговор 

са носиоцима дозволе за 2014., на основу којих је овлашћен за продају лекова за које доставља 
понуду у поступку јавне набавке. Надаље, обавезан Образац 7. је изјава о закљученим Уговорима са 
носиоцима дозвола под пуном материјалном и кривичном одговорношћу коју доставља Понуђач. Да 
ли ће се сматрати да је испуњен услов из конкурсне документације уколико се потпише Уговор о 
продаји за 2014 годину само за лекове са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и 
метронидазол (таблете) које се набављају у поступку јавне набавке број 404-1-110/14-2? 

 
Одговор бр. 4 – Да, сматраће се да је испуњен услов. 
 
Питање бр. 5 – Конкурсном документацијом – обавезним обрасцем 7. предвиђено је да 

Понуђач даје изјаву о закљученим Уговорима са носиоцима дозвола под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. Имајући у виду да ХХХХХ послује у Србији преко своја 2 ентитета, те да су 
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оба ентитета носиоци дозвола за поједине производе који су предмет јавне набавке, али само ХХХХХ 
врши дистрибуцију ових производа (на основу уговора о ексклузивној дистрибуцији са произвођачем), 
да ли понуђач може доставити Уговор потписан са ХХХХХ за све производе који су предмет јавне 
набавке или је неопходно да понђачи доставе уговор са ХХХХХ за производе где је он носилац 
дозволе а са YYYYY уговор за преостале производе? 

С  тим у вези молимо да се измени конкурсна документација на начин на који ће бити 
прецизирано да се Уговор за 2014. може потписати са носиоцем 
дозволе/произвођачем/представником произвођача/ексклузивним дистрибутером. 

 
Одговор бр. 5 – У складу са конкурсном документацијом и изменама конкурсне документације 

објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, понуђач је у обавези да уз 
понуду достави попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о закљученим 
уговорима са носиоцима дозвола за стављање лека у промет (образац бр. 7 у конкурсној 
документацији) или писмо ауторизације носиоца дозволе за лек којим се понуђач овлашћује да 
продаје лекове за које доставља понуду.  

 
Питање бр. 6 – Обзиром да већ данима траје преписка између потенцијалних добављача и 

РФЗО, молим вас да нас обавестите кад планирате да објавите нову кориговану конкурсну 
документацију и да ли ћете померати рок за предају понуда? 

 
Одговор бр. 6 – Коригована конкурсна документација, односно конкурсна документација са 

свим досадашњим изменама објављена је на  Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца дана 31.10.2013. године. Законом о јавним набавкама дефинисано је у којим случајевима 
је Наручилац дужан да продужи рок за подношење понуда.  

 
Питање бр. 7 – Да ли ћете прихватити банкарску гаранцију за озбиљност понуде где су 

наведене све партије из конкурсне документације од 1-183 чија ће вредност на дан предаје бити већа 
од 2% од вредности понуде. Обзиром да је до задњег дана неизвесно које ће партије бити понуђене и 
наравно под којим условима? 

С тим што би банкарска гаранција за добро извршење посла у себи садржала све појединачно 
побројане добијене партије и тачан износ од 5%, у складу са примарним захтевом конкурсне 
документације. 

Одговор бр. 7 – У складу са конкурсном документацијом понуђач је обавезан да уз понуду 
достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за озбиљност понуде неопозиву, безусловну, плативу 
на први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која гласи на износ од 
2% од вредности понуде. У банкарској гаранцији за озбиљност понуде није неопходно наводити 
партије, потребно је да иста гласи на износ од 2% од вредности понуде. Уколико, понуђач није у 
могућности да достави банкарску гаранцију која гласи тачно на износ од 2% од вредности понуде, 
биће прихваћена и банкарска гаранција која прелази тражени износ.  

 
Питање бр. 8 – Конкурсном документацијом, односно тачком 8.1 Оквирног споразума и тачком 

5.1 Модела Уговора, предвиђено је – У случају прекорачења уговореног рока испорке, Добављач је 
дужан да плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне партије, али не 
више од 5% од вредости те појединачне партије. 

Појашњењем бр. 404-1-110/13-29 од 25.10.2013. године, сте се позвали на чл. 271 Закона о 
облигационим односима који каже да, уговорне стране могу одредити висину казне по свом нахођењу 
у једном укупном износу, у проценту, или за свак дан задоцњења, ини на који други начин и у складу 
са истим сте дефинисали горе наведену уговорну казну. Остаје нејасно на који начин ће Наручиоци 
одређивати висину уговорне казне, односно да ли ће неког Добављача у случају кашњења са 
испоруком, казнити са 0,5% или са неким другим процентом, па све до максималних 5%? Такође, да 
ли висина уговорне казне зависи од броја дана кашњења или исти немају утицај на одређивање 
уговорне казне? 

 
Одговор бр. 8 – Уговорна казна од 0,5% односи се на сваки дан закашњења, па све до 

максималних 5%. 
 
 


