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08/2 бр. 404-1-134/13-42 
24.02.2014. године 
 
 
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 20.02.2014. и 21.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевима 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 - У Вашем одговору 08/2 бр. 404-1-134/13-27 од 10.02.2014. и Моделу уговора 

конкурсне документације члан 4. став 2, наручилац као место испоруке предвиђа магацин 
здравствене установе. Увидом у Списак здравствених установа, који сада чини саставни део Модела 
уговора долази се до закључка да се потенцијални понуђач обавезује да испорку врши до 323 
здравственe установe, што је значајна разлика у односу на претходне Уговоре о купопродаји 
вакцина за обавезну имунизацију по којима је добављач био у обавези да вакцине испоручи на 26 
места - здравственим установама које обављају послове јавног здравља за територију више 
општина, односно града.  

С обзиром да су цене лека, по којима потенцијални понуђач може понудити вакцине за 
предметну јавну набавку, ограничене висином цене лека на велико, објављеној у важећој Листи 
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а којом нису 
предвиђени трошкови испоруке до магацина 323 здравствених установа, потенцијални понуђач је 
стављен у позицију немогућности покривања ових транспортних трошкова.  С друге стране, услов 
испоруке до 323 здравствене установе предвиђен Моделом уговора, пред потенцијалног понуђача 
поставља високе захтеве за додатним техничким и кадровским капацитетима (поседовање довољно 
великог возног парка - хладњача, довољни број возача и експедитора) што наручилац није навео у 
Условима за учешће и доказивање испуњености услова у поступку јавне набавке.  

Такође, начелом економичности члан 9, став 2. ЗЈН, наручилац је дужан да обезбеди да се 
поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан овим 
законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке. 

Молимо да наручилац изврши измену члана 4. Модела уговора тако да место испоруке буду 
здравствене установе које обављају послове јавног здравља за територију више општина, 
односно града, на укупно 26 испоручних места, како је било дефинисано и претходним 
Уговорима о купопродаји вакцина. 

 
Одговор 1 - Извршиће се измена конкурсне документације, тако да место испоруке 

уговорених вакцина буде магацин здравствених установа које обављају послове јавног 
здравља за територију више општина, односно града. 

 
Питање 2 - У прилогу Модела уговора - Списку здравствених установа, наручилац је дефинисао 

потребне количине вакцина за прва два квартала, међутим, у датом табеларном прегледу су 
изостављени подаци за Пнеумококну полисахаридну конјуговану вакцину, адсорбовану (из партије 
број 2). Да ли то значи да је наручилац планирао испоруку ове вакцине само у трећем и четвртом 
кварталу? Такође, за предметне вакцине из партија 1, 3 и 8 наручилац је дао податке о потребним 
количинама само за први квартал, док су за партије 7 и 9 у табеларном прегледу дате потребне 
количине само за други квартал. Молимо за појашњење да је испорука вакцина за наведене партије 
предвиђена само у једном, наведеном кварталу.  

 
Одговор 2 – Испорука предметних вакцина вршиће се квартално, и то у кварталима како је 

и дефинисано у пречишћеном тексту конкурсне документације за предметну јавну набавку, 
објављеног дана 19.02.2014. године. 
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Питање 3 - Моделом уговора конкурсне документације члан 3. став 2, наручилац предвиђа да 
уговорена цена може да се промени само у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, дође до промене цене лека 
услед које цене из уговора постаје већа од цене из Правилника. У том случају, цена из уговора 
изједначиће се са ценом из Правилника, што значи да је наручилац предвидео корекцију уговорене 
цене условљене променом цена у Листи лекова само на ниже али не и на више.  

Молимо да наручилац изврши измену члана 3. Модела уговора и то тако да уговорена цене 
може да се промени у случају измене Правилника о Листи лекова, тако што ће се уговорена 
цена ускладити са ценом из новог Правилника о Листи лекова, независно да ли је дошло до 
повећања или смањења прописане цене у односу за уговорену.   

 
Одговор 3 – Услови под којима може доћи до промене уговорене цене дефинисани су у 

конкурсној документацији и неће се вршити измена истих. 
 
Питање 4  - 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 10 (десет) радних дана од дана закључења овог 
уговора.  

Још једном напомињемо да сам карактер производње и процедура увоза вакцина захтева дужи, 
примерени рок испоруке количина вакцина опредељених за први квартал. Ово из разлога што 
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. У том смислу, захтевамо измену овог члана тако да се количине за први кватрал 
испоручују у року од 2 (два) месеца од дана закључења уговора. 

 
Одговор 4 – Евентуалне измене рока испоруке уговорених вакцина за први квартал 

извршиће се након прикупљања додатних информација. 
 
Питање 5 -  С обзиром да постоји могућност да дође до одлагања почетка примене Правилника о 

имунизацији за петовалентну вакцину за период после 1.7.2014. године, а имајући у виду да је према 
важећем Правилнику о имунизацији предвиђено да бебе до шест месеци старости приме три дозе 
вакцине Heamofilus influenzae tip B, молимо Вас да предметом јавне набавке обухватите и Vakcinu 
protiv Heamofilus influenzae tip B, како не би дошло до несташице ове вакцине за вакцинацију беба код 
којих је имунизација започета по тренутно важећем  Правилнику. 

 
Одговор 5 - Евентуалне измене предмета набавке извршиће се након прикупљања 

додатних информација. 
 
Питање 6 - Молимо да извршите измену члана 2. Модела уговора, тако да трајање уговора буде 

до 31.12.2014. године, а у складу са тим извршите и корекцију количина вакцина предвиђених 
Техничком спецификацијом и Обрасцем 4.1. конкурсне документацијe, тако да оне задовољавају 
потребе здравствених установа до 31.12.2014.  

 
Одговор 6 – Измене конкурсне документације које се односе на период за који се спроводи 

предметна јавна набавка, а у складу са тим и измене количина вакцина које су предмет набавке 
биће извршене након прикупљања додатних података.  

 
Питање 7 - Молимо да извршите измену члана 5. Модела уговора тако да уговорену цену за 

испоручене количине, увећану за износ ПДВ-а, Фонд ће платити у року од 90 (деведесет) дана од 
дана пријема фактуре и извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина, како је било дефинисано 
и претходним Уговорима о купопродаји вакцина. 

 
Одговор 7 – Рок плаћања уговорених вакцина дефинисан је конкурсном документацијом и 

неће се вршити измена истог. 
 

 
                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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