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08/2 бр. 404-1-93/14-17 
26.12.2014. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Лекова са Ц Листе лекова бр.ЈН: 404-1-110/15-8 
           
 
 
             Дана 24.12.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Ц Листе лекова, број ЈН 404-
1-110/15-8, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори: 
 

Питање бр. 1 - Да ли понуђач може поднети једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 
којој су наведене све партије за које подноси понуду? 

Одговор бр. 1 - Да, понуђач може поднети једну банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде у којој су наведене све партије за које подноси понуду. 

Питање бр. 2 - Да ли банкарска гаранција за добро извршење посла треба да гласи на износ 
од 5% од укупне вредности оквирног споразума са или без ПДВ-а? 

Одговор бр. 2 – Биће извршена измена конкурсне документације тако да изабрани 
понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 3% од укупне 
вредности оквирног споразума, за партије за које потписује оквирни споразум. Сходно 
наведеном, банкарска гаранција за добро извршење посла треба да гласи на износ од 3% од 
укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.  

Питање бр. 3 - Да ли добављач може поднети једну банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у којој су наведене све партије за које закључује оквирни споразум? 

Одговор бр. 3 - Да, добављач може поднети једну банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у којој су наведене све партије за које закључује оквирни споразум. 

 Питање бр. 4 - Молимо да прецизирате рок важности банкарске гаранције за добро извршење 
посла, односно, да ли банкарска гаранција за добро извршење посла може бити издата и са роком 
важења који је дужи од 6 месеци (нпр. рок важења за све време трајања оквирног споразума). У 
случају да гаранција за добро извршење посла може имати и наведени дужи рок важења, молимо да 
прецизирате тачан број дана важења гаранције у односу на важење оквирног споразума? 

 Одговор бр. 4 – Обавештавамо вас да ће бити извршена следећа измена конкурсне 

документације у делу који се односи на банкарску гаранцију за добро извршење посла: 

Изабрани понуђач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у 

року од 10 дана од обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први 

позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 3% од 

укупне вредности оквирног споразума, за партије за које потписује оквирни споразум. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити оригинал и остаће на снази са роком 

важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног споразума. Уколико 

се за време трајања оквирног споразума продуже рокови за извршење обавеза из оквирног 

споразума и уговора закључених на основу оквирног споразума, обавеза је добављача да 

обезбеди продужење важења банкарске гаранције и то најмање за број дана за који је 

продужен рок важења оквирног споразума. 

 Питање бр. 5 - Да ли је подизвођач који је уписан у регистар понуђача дужан да приликом 
подношења понуде доставља доказе наведене у тачкама 2.1 – 2.6? 
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 Одговор бр. 5 – Као што је и наведено на страни 19 конкурсне документације у тачки 3.5, 
понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доставља 
доказе наведене у тачкама 2.1-2.6. 

 Питање бр. 6 - Имајући у виду да су цене лекова регулисане су Одлуком о ценама лекова за 
хуману употребу Владе РС и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања који доноси Фонд, те да се у конкретној јавној набавци 
ради о сукцесивној испоруци лекова током 17-месечног важења уговора, извесно је очекивати да, 
осим промене цена која је предвиђена чланом 5.2. Оквирног споразума, може доћи и до раста цена, а 
све у складу са наведеним прописима.  

У складу са наведеним, молимо да наведени члан Оквирног споразума допуните тако да 
уреди и промену - повећање цена, те да се цена „на више” може мењати искључиво у висини 
процента промене цене лека утврђеног новом Листом лекова у односу на уговорену цену. 

Одговор бр. 6 – Биће извршена измена конкурсне документације тако што ће се у 
моделу оквирног споразума у оквиру тачке 5. додати следеће:  

Уколико се, током трајања овог споразума, цена за лек који је предмет овог споразума 

увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о 

Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања 

("Службени гласник РС" бр. 123/14 и 136/14), Добављач има право на увећање цене из 

споразума и то за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5 

процената.  

Питање бр. 7 - Молимо да нам појасните да ли ће Добављач бити у обавези да здравственој 
установи испоручи искључиво лек комерцијалног назива који захтева установа, односно лекари који 
одређују терапију пацијенту, или ће Добављач по свом нахођењу одлучити који ће од понуђених 
комерцијалних назива испоручити установи и у којој количини. 

Одговор бр. 7 – Уколико је добављач у својој понуди за једну партију нудио више 
лекова различитих заштићених назива, а истог ИНН-а, исти није у обавези да здравственој 
установи испоручи лек заштићеног назива који захтева здравствена установа, већ је дужан да 
испоручи лек истог ИНН-а и јачине за који је доставио понуду. 

Питање бр. 8 - Молимо да нам појасните да ли је потребно и на ком месту, уносити остале 
елементе понуде: рок плаћања, рок испоруке, место испоруке или се подношењем понуде прихватају 
већ дефинисани захтеви наручиоца. 

Одговор бр. 8 – Како је рок плаћања дефинисан у делу IV. Упутство понуђачима у тачки 
4.1, као и у моделу оквирног споразума у тачки 5.3, подношењем понуде понуђач прихвата већ 
дефинисане захтеве наручиоца.  

Како је место испоруке дефинисано у моделу оквирног споразума у тачки 7.4., 
подношењем понуде понуђач прихвата већ дефинисане захтеве наручиоца.  

Рок испоруке понуђач уноси у образац понуде бр. 4.1, а у складу са тачком 5.2 у делу IV. 
Упутство понуђачима. 

Питање бр. 9 - Такође, молимо да нам појасните, да ли је потребно уз понуду приложити 
попуњен, потписан и печатом оверен Модел оквирног споразума и Модел уговора, као и образац бр. 
III – Списак здравствених установа и образац IV – Техничка спецификација. 

Одговор бр. 9 – Понуђач није у обавези да уз понуду достави попуњен, потписан и 
печатом оверен Модел оквирног споразума и Модел уговора, као ни прилоге 1 и 2 конкурсне 
документације - Списак здравствених установа, односно - Техничка спецификација/списак 
лекова. 

У делу IV. Упутство понуђачима, у тачки 2.1, таксативно су наведена документа која је 
понуђач у обавези да достави као саставни део своје понуде. 

Питање бр. 10 - Имајући у види да су „Количине лекова наведене у Прилогу II – Техничка 
спецификација/Списак лекова оквирне количине за потребе здравствених установа наведених у 
Прилогу I – Списак здравствених установа за период од 16 месеци.“, те да „Укупна уговорена 
количина лекова зависи од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина 
наведених у Прилогу II - Техничка спецификација/Списак лекова.“, молимо да нам појасните да ли 
су количине лекова наведене у прилогу бр. II минималне или максималне количине лекова за 
које понуђач треба да гарантује и обезбеди снабдевање по предметном оквирном споразуму.  

Одговор бр. 10 – Количине лекова наведене у прилогу бр. 2 – Техничка 
спецификација/списак лекова су минималне количине које је добављач у обавези да испоручи 
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на захтев здравствених установа и за које гарантује снабдевање по закљученом оквирном 
споразуму.  

Питање бр. 11 - Имјући у виду захтев конкурсне документације да „Понуђени лек мора имати 
важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији.“, молимо да нам појасните да ли је као 
доказ за испуњење овог услова, потребно да понуђачи у оквиру своје понуде приложе копију решења 
за понуђени лек. 

Одговор бр. 11 – Понуђач приликом достављања своје понуде у предметном поступку 
јавне набавке није у обавези да прилаже и копију решења за стављање у промет за лек за који 
доставља понуду.  

Питање бр. 12 - Везано за захтев из претходног питања, молимо да нам појасните у односу на 
који датум је потребно да лек има важећу дозволу. 

Одговор бр. 12 – Понуђени лек мора имати дозволу за стављање у промет у Републици 
Србији која је важећа на дан отварања понуда. 

Питање бр. 13 - Такође, уколико дозвола за лек издата од стране Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије није издата на неограничено време, и истиче пре рока који ћете нам 
навести као одговор на претходно питање, да ли је понуђач дужан да достави изјаву носиоца дозволе 
да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову дозволе за лек у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12). 

 Одговор бр. 13 – У случају да дозвола за лек издата од стране Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије истиче пре рока трајања оквирног споразума, у складу са тачком 
13.2 модела оквирног споразума, Републички фонд за здравствено осигурање има право да 
захтева од добављача да достави писану изјаву носиоца дозволе да ће поднети захтев за 
обнову дозволе за лек у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.  

 Сходно наведеном, понуђач је дужан да нуди лек који има важећу дозволу за стављање 
у промет у Републици Србији на дан отварања понуда и уз понуду не треба да доставља изјаву 
носиоца дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову дозволе за лек у складу са 
Законом о лековима и медицинским средствима. 

 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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