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08/2 број: 404-1-28/17-17
01.08.2017. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатици са
Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/17-24, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 31.07.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1110/17-24, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15).
Питање бр. 1:
Конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке одредили сте да је Понуђач
обавезан да уз понуду, као обезбеђење за озбиљност понуде, достави бланко меницу са меничним
овлашћењем у висини од 10% од вредности достављене понуде.
Сматрамо да је финансијска гаранција за озбиљност понуде непримерено високо одређена и
представља додатно оптерећење за понуђаче, нарочито уколико се има у виду процењена вредност
појединачних партија као и јавне набавке, те да се сврха може постићи и одређивањем финансијског
обезбеђења у висини од 3%, на начин на који је предвиђено у претходно спроведеним поступцима
централизованих јавних набавки РФЗО.
У складу са наведеним, предлажемо да извршите одговарајуће измене конкурсне документације, на
начин да понуђачи као обезбеђење за озбиљност понуде достављају бланко меницу са меничним
овлашћењем у висини од 3% од вредности достављене понуде.
Одговор бр. 1:
Комисија за јавну набавку ће извршити измену конкурсне документације у делу који се односи
на средство обезбеђења за озбиљност понуде, тако да исто гласи на износ од 5% од вредности
понуде без ПДВ-а.
Питање бр. 2:
Конкурсном документацијом, моделом оквирног споразума и уговора, предвиђено је да Купац
(здравствена установа из Плана мреже) плаћа испоручене количине најкасније у року од 90 дана од дана
пријема фактуре док Фонд за СОВО, као купац, плаћа испоручене лекове најкасније у року од 45 дана од
дана пријема фактуре од стране Добављача.
Понуђачи припремају своје понуде на основу услова предвиђених конкурсном документацијом, па
тако и услова у погледу рока плаћања. Обзиром да се спроводи јединствена централизована јавна
набавке, за здравствене установе из Плана мреже и за Фонд за СОВО и да су количине по оквирном
споразуму оквирне, како би понуђачи били у могућности да припреме одговарајућу понуду неопходно је
ускладити рокове плаћања односно одредити јединствен рок плаћања за здравствене установе из Плана
мреже и за Фонд за СОВО.
Одговор бр. 2:
Комисија је у конкурсној документацији одредила рокове плаћања испоручених количина на
основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“, број 119/12 и 68/15).

Наиме, ставом 1. члана 4. наведеног Закона, утврђено је да се уговором између јавног сектора
и привредних субјеката не може предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, у
случају када је у том уговорном односу јавни сектор дужник.
Ставом 3. горе наведеног члана дефинисано је да, изузетно од става 1. члана 4. наведеног
Закона, уговором између јавног сектора и привредних субјеката може се предвидети рок за
измирење новчаних обавеза до 90 дана у случају када је дужник Републички фонд за здравствено
осигурање, односно корисник средстава Републичког фонда за здравствено осигурање у смислу
закона којим се уређује буџетски систем.
Сходно наведеном, комисија остаје при наводима из конкурсне документације, обзиром да су
рокови плаћања утврђени горе поменутим Законом, те се oдбија примедба заинтересованог лица.
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