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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-5

Дана 06.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију за
2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-5, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12).
Питањa заинтересованог лица и одговори:
Питање 1 - Конкурсном документацијом - тачка 5. Упутства понуђачима, као средство
финансијског обезбеђења (уколико је укупна вредност понуде понуђача, за све понућене партије,
већа од 6.000.000,00 динара) предвиђено је достављање банкарске гаранције за озбиљност понуде у
висини од 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а. Потребан нам је одговор на следећа
питања: Да ли је прихватљиво да понуђач достави само један оригинал банкарске гаранције
за озбиљност понуде за све понуђене партије или мора за сваку појединачну партију да
обезбеди наведено средство обезбеђења понуде? Да ли се ради о техничкој грешци у
исказивању вредности од 6.000.000,00 (шест милиона) динара уместо Законом о јавним
набавкама предвиђеној вредности од 5.000.000,00 (пет милиона) динара?
Одговор 1 – Понуђач може доставити само једну оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде за све партије за које доставља понуду.
Закон о јавним набавкама не дефинише вредност до које се тражи меница као
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, тако да у конкурсној документацији
у овом делу нема техничке грешке.
Питање 2 У вези тачке 6. Упутства понуђачима и члана 10. Модела уговора којима се
регулише средство обезбеђења за добро извршење посла, молимо да одговорите да ли се
банкарска гаранција за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора
односи на износ са ПДВ-ом или без ПДВ-а.
Одговор 2 – Банкарска гаранција за добро извршење посла треба да гласи на износ од
10% од укупне вредности уговора без урачунате стопе ПДВ-а.
Питање 3 - У Моделу уговора, члан 4. став 1, предвиђено је да добављач испоручује
уговорене количине вакцина квартално, према количинама и расподели по здравственим установама
коју утврди Институт за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут''.
У циљу благовременог увоза вакцина и обезбеђења континуираног снабдевања
тржишта вакцинама за обавезну имунизацију, захтевамо допуну овог члана уговора
тако да он дефинише динамику испорука вакцина по кварталима.
Одговор 3 – Извршиће се измена конкурсне документације, тако што ће се дефинисати
количине вакцина по здравственим установама за прва два квартала.
Питање 4 - У Моделу уговора, члан 4. став 2, предвиђено место испоруке је магацин
здравствене установе. Такође, Моделом уговора је предвиђен прилог уз Уговор – Списак
здравствених установа, у који потенцијални понуђач нема увид из конкурсне документације.
Молимо за појашњење да се место испоруке и списак односе на здравствене установе
које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града?
Одговор 4 – Место испоруке је магацин здравствених установа, а не само здравствених
установа које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града.

Изменом конкурсне документације наведене у одговору бр. 3, дефинисаће се и списак свих
здравствених установа.
Питање 5 - У Моделу уговора, члан 4. став 4, предвиђен је рок испоруке 5 (пет) радних дана
од дана пријема захтева Института за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'', с тим да се
количине за први квартал испоручују у року од 5 (пет) радних дана од дана закључења овог уговора.
Узимајући у обзир карактер производње као и процедуру увоза вакцина, захтевамо
измену рока испоруке тако да се остави дужи, примерени рок за дистрибуцију вакцина од
тренутка потписивања уговора, односно од пријема захтева купца. Разлози за предложено се
налазе у чињеници да ниједан потенцијални понуђач не може ући у процедуру набавке увозне
вакцине без претходно потписаног уговора јер би то значило преузимање великог
финансијског ризика у случају да понуђач не добије уговор. Процедура набавке увозних
вакцина од момента чврсте поруџбине траје најмање од 4-6 месеци.
Одговор 5 – Извршиће се измена конкурсне документације за предметну јавну набавку,
тако да се у моделу уговора дефинише испорука количина за први квартал у року од 10 (десет)
радних дана од дана закључења уговора.
Питање 6 - У Моделу уговора, члан 6. став 1, предвиђено је да испоручене вакцине морају
имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. С обзиром на специфичност
у начину чувања, Вакцине против дечије парализе, оралне, која је предмет јавне набавке у
партији бр 7. Техничке спецификације и Обрасца 4.1. конкурсне документације, односно с обзиром
да је рок употребе ове вакцине од тренутка одмрзавања 6 (шест) месеци, захтевамо измену
члана 6. става 1 Модела уговора, и предлажемо да исти гласи:
‘’Добављач је дужан да испоручи вакцине које морају имати рок трајања од најмање 12
(дванаест) месеци од дана испоруке, осим за Вакцину против дечије парализе, оралне – из партије 7,
која мора имати рок трајања од најмање 6 (шест) месеци од дана испоруке вакцине’’.
Одговор 6 – Извршиће се измена конкурсне документације за предметну јавну набавку,
тако да се за вакцину која је предмет набавке партије 7 - Вакцина против дечије парализе,
орална, дефинише рок трајања од најмање 6 (шест) месеци од дана испоруке.
Питање 7 У вези партије 9. Техничке спецификације и Обрасца 4.1. конкурсне
документације, молимо Вас за следећа појашњења:
Да ли се може нудити вакцина под заштићеним називом INFANRIX-IPV+ Hib, JKL 0011925 са
важеће Листе лекова који се прописију и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања, обзиром да назив предметне вакцине одговара називу из Техничке спецификације
и Обрасца 4.1. конкурсне документације, али не и фармацеутски облик? Уколико Ваш одговор
буде позитиван, молимо да извршите измену фармацеутског облика за партију 9. Техничке
спецификације и Обрасца 4.1. конкурсне документацијe.
Да ли се може нудити вакцина под заштићеним називом PENTAXIM, JKL 0011898 и
JKL0011929 са важеће Листе лекова који се прописију и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, обзиром да назив и фармацеутски облик предметне вакцине не
одговара називу и фармацеутском облику из Техничке спецификације и Обрасца 4.1.
конкурсне документације? Уколико Ваш одговор буде позитиван, молимо да извршите измену
назива и фармацеутског облика за партију 9. Техничке спецификације и Обрасца 4.1.
конкурсне документацијe.
Одговор 7 – За партију 9 понуђач може понудити све вакцине из Листе лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања наведене у групи
Ј07СА06- вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса
(инактивисана) и Haemophilus ingluenzae tip b (конјугована, адсорбована), комбинована.
Сходно наведеном, за партију 9 може се нудити и вакцина под заштићеним називом INFANRIXIPV+ Hib и вакцина под заштићеним називом PENTAXIM.
Биће извршене измене конкурсне документације које се односе на фармацеутски облик
дефинисан за партију 9.
Питање 8 - Молимо Вас само за појашњење да ли је, као и претходних година, потребено да
потенцијални понуђач у оквиру своје понуде достави све стране конкурсне документације.
Одговор 8 – У делу IV – Упутство понуђачима, под тачком 2.1 таксативно су наведена
документа која се морају доставити уз понуду. Сходно наведеном, понуђачи нису дужни да
доставе све стране конкурсне документације.
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Питање 9 - Молимо да извршите измену члана 2. Модела уговора, тако да трајање уговора
буде на период од 6 месеци, а у складу са тим извршите и смањење количина вакцина предвиђених
Техничком спецификацијом и Обрасцем 4.1. конкурсне документацијe, како би се обезбедио
континутитет у снабдевању тржишта вакцинама и извршење уговорних обавеза до краја 2014. године.
Одговор 9 – Предметна јавна набавка спроводи се за период од годину дана.
Питање 10 - Молимо за појашњење зашто предметом јавне набавке није обухваћена Vakcina
protiv Heamofilus influenzae tip B, имајући у виду да је према важећем Правилнику о имунизацији
предвиђено да бебе до шест месеци старости приме три дозе ове вакцине. С обзиром да примена
новог Правилника о измени и допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима за
комбиновану вакцину ДТаП-ИПВ-Хиб почиње 1. јула 2014. године, могуће је да дође до несташице
вакцине Heamofilus influenzae tip B за вакцинацију беба код којих је имунизација започета по
Правилнику важећем до 1. јула 2014. године.
Одговор 10 – Предметном јавном набавком обухваћене су све вакцине које су потребне
за обавезну имунизацију за период од годину дана.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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