
 

 
 

08/2 број: 404-1-80/16-10 
11.01.2017. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лековa за 
лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе, број 404-1-110/16-79, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 09.01.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова за лечење урођених болести метаболизма и ретке 
туморе, број 404-1-110/16-79, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Питање 1: Наручилац је тачком 1. Обрасца бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек/ 
произвођача лека за учествовање понуђача у централизованој јавној набавци предвидео да се 
носилац дозволе за лек, односно произвођач лека који су предмет понуде обавезује на следеће: 

„да ће благовремено обезбедити обнову дозволе за лекове који су предмет јавне набавке за 
све време трајања оквирног споразума, односно закључених уговора са здравственим установама, 
односно да у наведеном периоду за исте неће поднети захтев за скидање са Листе лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања“. 
 У складу са неведеним, а имајући у виду да предмет ове централизоване јавне набавке чине 
лекови који нису на Листи лекова, молимо Вас да кроз измене конкурсне документације ускладите 
текст Обрасца бр. 11 са предметом јавне набавке. 
Одговор 1: Примедба заинтересованог лица се прихвата. Наручилац ће извршити измену у 
тачки 1. Обрасцу бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек/ произвођача лека за 
учествовање понуђача у централизованој јавној набавци. 
Питање 2: Тачком 6.5. Модела оквирног споразума Наручилац је предвидео да, уколико било која 
испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Продавац (Понуђач) је у обавези да је 
замени исправном у року од 24 (двадесетчетири) часа. 
 Овако постављени рок за поступање по рекламацијама у вези са квантитетом или квалитетом 
испоручених производа је превише кратко постављен, те представља неоправдано строг захтев на 
страни Понуђача (Продавца) за који се не може пронаћи оправдано образложење. 
 Наведено је још израженије уколико се има у виду да је у свим претходно спроведеним 
централизованим јавним набавкама које је Фонд спровео у току 2016. године овај рок износио 7 
(седам) дана, те да је рок у предметном поступку јавне набавке чак седмоструко скраћен. 
 Молимо Вас да прихватите наш захтев за изменом рока за поступање у случају рекламације на 
квалитет или квантитет испоручених добара, те да кроз измене конкурсне документације као исти 
поставите рок од 7 дана. 
Одговор 2: Примедба заинтересованог лица се прихвата. Наручилац ће извршити измену у 
тачки 6.5. Модела оквирног споразума. 

Питање 3: Одредбама члана 6.5. Модела оквирног споразума предвиђено је да се добављач 
обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке. 

 Како је Наручилац Техничком спецификацијом, као и на другим местима у конкурсној 
документацији, навео да је услов да понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 12 месеци од 
дана испоруке, али да изузетно за лекове чији је произвођачки рок 12 месеци или краћи, рок трајања 
лека не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, молимо Вас да кроз измене конкурсне 
документације допуните чл. 6.5. Модела оквирног споразума, тако да би исти био у потпуности 
усклађем са садржином конкурсне документације. 
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Одговор 3: Наручилац је проверио све наводе заинтересованог лица и извршиће измену 
конкурсне документације у складу са предлогом. 

Питање 4: Потенцијални понуђач указује Наручиоцу да је начинио очигледну омашку у тексту 
одредбе члана 9.1 Модела оквирног споразума, те да је у истом навео ја је понуђач дужан да достави 
средство обезбеђења на износ од 3% од вредности достављене понуде (без ПДВ-а), уместо у 
вредности од 3% од укупне вредности оквирног споразума. 

 Молимо Вас да исправите начињену омашку. 

Одговор 4: Примедба заинтересованог лица се прихвата. Наручилац ће извршити измену у 
тачки 9.1 Модела оквирног споразума. 

Питање 5: Такође, Наручилац је у одредби члана 9.5 Модела оквирног споразума начинио још једну 
очигледну омашку, те је у тексту одредбе навео да се банкарска гаранција може уновчити у случају 
да се закашњења или повреде наставе. 

 С обзиром, да је Наручилац као средство обезбеђења за добро извршење посла предвидео 
меницу, а не банкарску гаранцију, очигледно је да је услед омашке дошло до неусклађености 
наведене одредбе Модела оквирног споразума са захтевима из конкурсне документације.  

 Молимо Вас да испраните наведену неусклађеност. 

Одговор 5: Примедба заинтересованог лица се прихвата. Наручилац ће извршити измену у 
тачки 9.5 Модела оквирног споразума. 
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