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04.08.2016. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са
Листе А и Листе А1 – нови лекови, број 404-1-110/16-41, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 03.08.2016. године заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за
додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе A и Листе A1 – нови
лекови, број 404-1-110/16-41, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1: У делу конкурсне документације под називом САДРЖАЈ у тачки V Обрасци који чине
саставни део понуде изостављен је образац ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК ЗА
УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.
ПРИМЕДБА
Овај образац је саставни део конкурсне документације код све три раније објављене ЦЈН – за
лекове са Б и Д Листе лекова, за лекове са Ц Листе лекова, као и цитостатике са Б и Д Листе
лекова.
Сматрамо да је овакво овлашћење минимална гаранција за понуђаче у смислу испуњења будућих
уговорених обавеза, а у случајевима када објективна одговорност није на страни самих понуђача,
већ произвођача, односно носиоца дозволе за лек.
ПРЕДЛОГ
Предлажемо да допуните конкурсну документацију у смислу постављања захтева да понуда
садржи и образац ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У
ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, са истим садржајем као у већ наведеним ЦЈН.
Одговор 1: Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације.
Питање 2: У поглављу 3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА оквирног споразума стоји:
- Тачка 3.2 Добављач је дужан да:
1) на писмени позив Купца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;
2) извршава уговорне обавезе према Купцима у складу са преузетим обавезама и правилима
струке, у уговореним роковима;
ПРИМЕДБА
Овим одредбама дефинисана је обавеза Добављача да закључи уговор, као и накнадне уговоре са
Купцима који су презадужени, који дугују Добављачу по ранијим испорукама лекова, па чак и са
Купцима који су у блокади. Ово је потпуно неприхватљиво и коси се са свим правилима пословања
и економске логике, до мере захтева са свесним закључењем посла који ће угрозити опстанак
компаније.
Посебно напомињемо да веледрогерије имају чврсте уговоре са произвођачима, а плаћања
гарантују банкарским гаранцијама, што наравно за последицу има и уредно плаћање у уговореним
роковима.
Стиче се утисак да руководства појединих здравствених установа сматрају да је потписивањем
оквирног споразума и уговора решено питање снабдевања лековима те да веледрогрија мора
вршити испоруке, без њихове обавезе благовременог плаћања преузетих лекова. Такво понашање
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указује на потребу подизања одговорности руководства здравствене установе на начин да у
тренутку потписивања оквирног споразума морају бити свесни да потписивање уговора и испорука
превасходно зависи од благовременог плаћања. То надаље значи да ће директори морати много
озбиљније и ангажованије да обављају свој посао, без очекивања да ће Фонд са изабраним
добављачем решити њихове проблеме.
ПРЕДЛОГ
Предлажемо да се у циљу заштите понуђача – веледрогерија, али и у циљу уредног снабдевања
по спроведеној ЦЈН, у тачки 3.2 дода нова одредба која гласи:
- Добављач може ограничити или обуставити испоруку лекова, односно одбити закључење
уговора о јавној набавци уколико Купац не врши плаћање у уговореном року, односно има
доспелих неизмирених обавеза за испоручене лекове.
Одговор 2: Примедба се не прихвата. Комисија остаје при одредбама дефинисаним у
конкурсној документацији. Републички фонд спроводи поступак јавне набавке Лекова са
Листе А и Листе А1 – нови лекови, број јавне набавке 404-1-110/16-41, у име и за рачун
здравствених установа из Плана мреже, са којима Републички фонд има закључен уговор о
пружању здравствене заштите, па чак и у име установа које су у блокади. Питање
измиривања обавеза од стране здравствених установа је посебно питање, које није у
надлежности комисије за јавну набавку и којим се баве надлежни државни органи.
Републички фонд је у обавези да здравственим установама обезбеди редовно снабдевање
лековима у циљу пружања неопходне здравствене заштите осигураним лицима
Републичког фонда.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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