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: 404-1-62/17-10
18.01.2018. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Пнеумококна
полисахаридна коњугована вакцина, адсорбована за период од 12 месеци, број 404-1-110/17-63,
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 15.01.2018. године заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним
појашњењењем у вези поступка јавне набавке Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина,
адсорбована за период од 12 месеци, број 404-1-110/17-63, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање бр. 1:
Конкурсном документацијом предвидели сте средство обезбеђења за озбиљност понуде банкарску
гаранцију на износ од 1% од вредности понуде (без ПДВ-а). Обзиром да банкарска гаранција има третман
кредита и ствара додатне трошкове за понуђача чиме представља оптерећење сматрамо да је соло
меница Понуђача као средство обезбеђења за озбиљност понуде, довољна за заштиту Наручиоца,
обзиром да је меница наплатива на исти износ као банкарска гаранција уз исту ефикасност а велику
предност за Понуђача да не буде изложен високим трошковима издавања и одржавања банкарске
гаранције.
Имајући у виду начело ефикасности и економичности као једно од основних начела Закона о јавним
набавкама предлажемо да се конкурсном документацијом као средство обезбеђења за озбиљност
понуде и предвиди регистрована сопствена меница.
Одговор бр. 1:
Чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15)
дефинисано је да наручилац може у конкурсној документацији да тражи средство обезбеђења за
озбиљност понуде у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а.
Како је конкурсном документацијом за предметну јавну набавку тражена, као средство
обезбеђења за озбиљност понуде, банкарска гаранција на износ од 1% од вредности понуде (без
ПДВ-а), наручилац је имао у виду начело ефикасности и економичности, не излажући понуђаче
високим трошковима издавања и одржавања банкарске гаранције, јер исти зависе од висине
износа на који се банкарска гаранција издаје.
Сходно наведеном, наручилац неће вршити тражене измене конкурсне документације.
Питање бр. 2:
Фонд реализује предметну централизовану јавну набавку у својству Тела за централизоване јавне
набавке за рачун здравствених установа из Прилога 1 конкурсне документације док је Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ уговорна страна у појединачним уговорима на основу
оквирног споразума. Имајући ово у виду Продавац ће фактуре за испоручену робу достављати Институту
Батут у складу са закљученим појединачним уговорима, на основу којих ће Институт вршити плаћања.
Како се међу здравственим установама налази и здравствена установа са територије Косова и Метохија
и да испоруку робе прати одређени императивни захтеви а то је да робу прати фактура која гласи на
примаоца робе (конкретну здравствену установу за територије КиМ) за наведену здравствену установу
није могуће испоставити фактуру која гласи на Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“.

У вези са наведеним, а имајући у виду да је Институт Батут у прошлости оспоравао плаћање фактуре
која није гласила на његово име, молим за одговор на који начин ће се реализовати плаћање вакцине
испоручене здравственој установи са територије КиМ и да ли је Инсититут Батут у обавези да прихвати и
плаћање и овакве фактуре?
Одговор бр. 2:
Моделом оквирног споразума и моделом уговора који су саставни део конкурсне
документације дефинисан је начин испоруке и начин плаћања.
Наручилац остаје при одредбама модела оквирног споразума и модела уговора дефинисаних
у конкурсној документацији.
Питање бр. 3:
Предметну јавну набавку Наручилац је расписао у име и за рачун здравствене установе из Плана
мреже здравствених установа, у које улази и здравствена установа са територије Косова и Метохије.
Досадашња пракса показала је да Добављачи нису у могућности да самостално врше дистрибуцију
вакцина на подручју КиМ, из разлога више силе, односно примене посебних прописа привремених власти
на овом подручју. На тај начин добављачима, потписницима оквирних споразума, онемогућен је приступ
и испорука уговорених вакцина у складу са важећим прописима у Републици Србији и закљученим
уговорима.
Заједничким активностима Министарства здравља, Канцеларије за Косово и Метохију, Наручиоца и у
сарадњи са Управом царина, усаглашен је могући модел за реализацију испорука ввакцина овим
установама.
Међутим пракса током претходних година је показала да су трошкови логистичких услуга високи,
плаћање рачуна за испоручене вакцине је неблаговремено.
Предлажемо да Наручилац размотри другачији начин снабдевања здравствених установа са
територије Косова и Метохија, односно дефинише одредбе у моделу Оквирног споразума које би
елиминисале негативне ефекте које Добављач трпи испоруком лекова овим здравственим установама.
Одговор бр. 3:
Републички фонд спроводи предметни поступак јавне набавке, у складу са Уредбом о
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Службени
гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр., 86/13, 119/14, 86/15 и 95/16), а на основу члана 212а Закона
о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11, 110/12-УС,
119/12, 99/14, 123/14, 126/14–УС, 106/15 и 10/16–др. закон), у име и за рачун здравствених установа
из Плана мреже са којима је закључио уговоре о пружању здравствене заштите.
Напомињемо да решавање питања у вези са здравственим установама са Косова и Метохије
није у надлежности комисије за јавну набавку.
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