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28.07.2017. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и
Листе Д Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-23, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 26.07.2017. године заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину,
број ЈН 404-1-110/17-23, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање бр. 1:
Наручилац је у Додатном појашњењу 08/5 број: 404-1-27/17-16 од 24.07.2017. године на питање под
редним бројем 10. у вези са чланом 13.1 Оквирног споразума заинтересованом лицу дао негативан
одговор. Молимо у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр:
124/2012, 14/2015 и 68/2015) поново да нам доставите додатне информације и појашњење у вези са
конкурсном документацијом за бр. 404-1-110/17-23 - јавна набавка лекова са Листе Б и Листе Д лекова за
2017.годину.
Одредбама Модела оквирног споразума, члан 13.1 Наручилац је предвидео раскид оквирног
споразума на страни Фонда/Фонда за СОВО. Предлажемо допуну наведене одредбе на начин „с тим да
у том случају неће бити активирано средство обезбеђења за добро извршење посла и уговор ће се
раскинути споразумом уговорних страна“.
Наиме, закључењем и потписивањем Оквирног споразума не долази одмах до његовог извршења,
већ закључењем појединачих уговора се прецизирају рокови испоруке и количине добара. Другим речима
ради се о уговору/правном акту са уговорном обавезом на страни Продавца у виду предузимања више
сукцесивних аката. Међутим, период између тренутка закључења Оквирног споразума и доспећа
извршења обавезе према појединачном Уговору са здравственом установом опредељује период у коме
могу да се десе непредвиђене околности, које би, последично, дале могућност за раскид Оквирног
споразума. Међутим предвиђена околност у члану 13.1. као раскидни услов „услед непродужења дозволе
за лек, престати могућност прометовања тих лекова, пре истека околности рока трајања оквирног
споразума“ представља обавезу на страни 3. лица, носиоца дозволе за лек. Чињеница, да носилац
дозволе за лек није страна потписница Оквирног споразума, не мења чињеницу да испуњење уговорне
обавезе једне стране у двостраном уговору (Продавца) постало немогуће због догађаја за које није
одговорна ни једна ни друга уговорна страна. Непродужење дозволе за лек је догађај, на који, ни на који
начин, Продавац/Добављач не може да утиче, нити је догађај изазвао својим поступањем, нити га је
могао разумно предвидети (тим пре, што ће носилац дозволе за лек потписати Образац бр.11 којим се
управо обавезује да ће благовремено обезбедити обнову дозволе за лек и обезбедити континуитет у
снабдевању периоду трајања Оквирног споразума). Додатно, у прилог објективној немогућности
испуњења уговорне обавезе у смислу члана 137. Закона о облигационим односима говори и чињеница да
Продавац сходно прописима који регулишу јавне набавке, није у могућности да испоручи/изврши своју
уговорну обавезу испоруком генерички истог добра другог носиоца дозволе. Имајући у виду речено, може
се рећи да се ради о „индивидуално“ одређеној ствари (леку одређеног носиоца дозволе), а не
заменљивој чиме је у потпуности оправдана примена о објективној немогућности испуњења у смислу
члана 137. и 354 Закона о облигационим односима.
Сходно свему реченом, сматрамо да би активирање средстава обезбеђења за добро извршење
посла у овом случају у свему било супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних односа
те молимо за горе наведену допуну конкурсне документације на предложени начин.

Одговор бр. 1:
Понуду у поступку предметне јавне набавке може поднети свако заинтересовано лице које
има интерес да закључи уговор без обзира да ли је исто носилац дозволе за лек или лице које је
носилац дозволе овластио да поднесе понуду.
У случају када понуду подноси лице које је овластио носилац дозволе, оно је дужно да са
носиоцем дозволе уреди своје односе у складу са важећим прописима, независно од свог односа
према Наручиоцу.
Сваки Понуђач у тренутку подношења понуде је свестан ризика који могу наступити током
реализације оквирног споразума, односно уговора, и искључиво је његова одлука да ли је
спреман да тај ризик и преузме.
Чланом 17. став 1. Закона о обликационим односима утврђено је да су стране у облигационом
односу дужне да изврше своју обавезу и одговорне су за њено испуњење, док је ставом 2. истог
члана дефинисано да се обавеза може угасити само сагласношћу воља страна у облигационом
односу или на основу закона.
Наручилац напомиње да се оквирни споразум закључује са Добављачем, односно Понуђачем
који достави најповољнију понуду, а који испуњава све услове прописане конкурсном
документацијом и Законом о јавним набавкама.
Привредни субјект који потписује оквирни споразум преузима обавезе предвиђене оквирним
споразумом, односно уговором о јавној набавци у складу са наведеним чланом Закона о
облигационим односима.
На који начин ће потписник оквирног споразума регулисати односе према трећим лицима од
којих зависи реализација оквирног споразума и уговора није у надлежности Наручиоца.
Напомињемо да је Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање
понуђача у централизованој јавној набавци уврштен у обрасце који чине саставни део конкурсних
документација за централизоване поступке јавних набавки у току 2016. године на захтев
заинтересованих лица.
Како заинтересована лица сада овај образац доводи у забуну око њихових одговорности и
обавеза, извршиће се измена конкурсне документације тако да се Образац бр. 11 брише и, уместо
истог, Понуђач је дужан да достави изјаву носиоца дозволе за лек да је овлашћен да продаје
лекове за које доставља понуду. Наведену изјаву носилац дозволе израђује на сопственом
обрасцу.
Сходно наведеном, примедба заинтересованог лица се не прихвата.
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