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24.10.2016. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови са
Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-62, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 20.10.2016. године, након истека радног времена, заинтересовано лице се обратило
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б и
Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-62, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1: Тачком 7.4. модела оквирног споразума, страна 31. Конкурсне документације,
предвиђено је да се „ место испоруке утврђује појединачним уговором. Место испоруке је магацин
купца, осим ако из објективних разлога, Купац не одреди појединачним уговором другу локацију
испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цене и Купац их
посебно не признаје.“
Заинтересовано лице, Вам се обраћа као произвођач добара из партије 18 - antiserum protiv
zmijskog otrova (konjski) и партије 24 - prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu,
који су предмет ове јавне набавке, са захтевом да се прихвате објективни разлози у вези са
економичношћу испоруке, те да се за место испоруке одредe магацини здравствених установа које
обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града и да се сагласно
томе дефинише нови план расподеле.
Одговор 1: Примедба заинтересованог лица се не прихвата. Сходно томе, комисија остаје
при условима датим у конкурсној докумeнтацији.
Наиме, Комисија за јавну набавку није прихватила наведену примедбу, из разлога
што Републички фонд нема уговорено са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“ снабдевање и дистрибуцију тих лекова здравственим установама, као
што је случај са вакцинама за обавезну имунизацију. Из наведеног разлога не постоји
могућност да се предвиди друго место испоруке осим магацина здравствене установе.
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