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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке вакцина за обавезну имунизацију бр. ЈН: 404-1-110/15-9
Дана 13.02.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевима за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију, број
ЈН 404-1-110/15-9, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори:
Питање бр. 1 – Да ли начин на који је Републички фонд, као наручилац, дефинисао рок
испоруке, наручиоцу оставља могућност да и пре рока од 6 (шест) месеци од дана закључења
оквирног споразума поручи одређену количину вакцине против малих богиња, црвенке и заушки из
партије 1, имајући у виду ризик од ширења епидемија, или је предвиђено да добављач и последњег
дана шестог месеца може испоручити целокупну уговорену количину робе за квартал од 01.04.2015.30.06.2015. и од 01.07.2015.-30.09.2015. године?
Одговор бр. 1 – Наручилац може да достави захтев за испоруку вакцине против малих
богиња, црвенке и заушки из партије 1 и пре рока од 6 (шест) месеци од дана закључења
оквирног споразума, само ако је добављач обавестио Институт за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут“ да има предметну вакцину на располагању.
Питање бр. 2 – Уколико изабрани добављач, по добијању захтева за испоруку вакцина од
стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ на лагеру не буде имао
вакцину у паковању које је предмет уговора и које је дефинисано Правилником о листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, да ли добављач, у складу
са чланом 156. Закона о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ број 30/2010 и број
107/2012), може да изврши испоруку вакцине у неприлагођеном (интернационалном) паковању које
није обележено у складу са издатим Решењем Агенције за лекове и медицинска средства Србије, а у
циљу обезбеђења континуиране имунизације на територији Републике Србије?
Одговор бр. 2 – Добављач је дужан да поштује уговорне обавезе и да испоручује
вакцине у складу са оквирним споразумом и уговором.
Како се у конкурсној документацији нигде не помиње неприлагођено паковање,
наручиоцу није јасно питање заинтересованог лица, посебно имајући у виду то да је за
примену члана 156. став 4 Закона о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“
број 30/2010 и број 107/2012) надлежно Министарство здравља и оно доноси одлуку о пуштању
лека у промет у паковању које није обележено у складу са овим Законом и прописима донетим
за спровођење овог Закона.
Питање бр. 3 – У члану 3.4. Модела уговора наручилац је предвидео да буде исказана укупна
вредност уговора за све количине лекова наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 1) са
урачунатим ПДВ-ом.
Такође, упутством понуђачима, у тачки 7. конкурсне документације – Обезбеђење за добро
извршење посла, предвиђено да изабрани понуђач има обавезу да достави банкарску гаранцију за
добро извршење посла у висини од 3% од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) за
партије за које потписује оквирни споразум.
Како је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки мишљења да се
вредношћу уговора у смислу члана 17. став 1 Правилника сматра понуђена цена без ПДВ-а, јер је
иста меродавна цена и за поступак оцене прихватљивости и упоредивости понуда, потребно је да
извршите измену Модела уговора из конкурсне документације у тачки 3.4 тако да истом буде
обухваћена и вредност уговора без ПДВ-а јер је она основа за одређивање износа банкарске
гаранције за добро извршење посла.

Одговор бр. 3 – Укупна вредност уговора са ПДВ-ом представља укупну финансијску
обавезу за наручиоца, па је иста и дефинисана уговором. Прилог 1 уговора – Спецификација
лекова са ценама садржаће цене вакцина које су предмет уговора, вредност уговорених
вакцина без ПДВ-а, износ ПДВ-а, као и уговорену вредност са ПДВ-ом за сваку вакцину која је
предмет уговора.
Конкурсном документацијом је јасно дефинисано да добављач након закључења
оквирног споразума наручиоцу доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од 3% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, за партије за које потписује
оквирни споразум, чиме је наручилац у целости испоштовао Закон о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12) и подзаконске акте.
Сходно наведеном, наручилац неће вршити тражене измене конкурсне документације у
вези са моделом уговора.
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