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08/2 број: 404-1-48/16-13
19.9.2016.године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лековa са
Листе А и Листе А1 Листе лекова,број 404-1-110/16-48, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 16.9.2016. године, заинтересованoлицe се обратилo наручиоцу захтевoм за додатним
појашњењeм у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе А и Листе А1 Листе лекова, број 404-1110/16-48, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15).
Питање:
Као заинтересовано лице, овим путем Вам достављамо Захтев за додатним појашњењем у вези са
јавном набавком ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА, редни број набавке: 404-1110/16-48.
Молимо да нам детаљније појасните тачку 5.5. Модела оквирног споразума, с обзиром на то да оваква
одредба није постојала у оквирном споразуму прошлогодишње ЦЈН Лекова са Листе А и А1 бр. 404-1110/15-65.
Поменута тачка гласи:
5.5. Уколико током трајања оквирног споразума Добављач достави Фонду захтев за умањењецене
лека који је предмет овог споразума, ценом из овог споразума сматраће се ценалека из захтева
Добављача, о чему ће бити закључен анекс оквирног споразума.
Одговор:
Конкурсном документацијом, на страни 30, у тачки 5.5 Модела оквирног споразума је наведено
да уколико током трајања оквирног споразума Добављач достави Фонду захтев за умањење
цене лека који је предмет овог споразума, ценом из овог споразума сматраће се цена лека из
захтева Добављача, о чему ће бити закључен анекс оквирног споразума.
Овом одредбом наручилац је оставио могућност понуђачу да у току трајања оквирног
споразума, понуди цену која је нижа од цене из закљученог оквирног споразума, а без снижења
те цене у Листи лекова.
Не постоји обавеза понуђача да током трајања оквирног споразума умањи цене из истог, али је
наручилац предвидео такву могућност, узимајући у обзир начело економичности јавне
набавке.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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