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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у поступку јавне
набавке добара - електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених
установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и
инввлидско осигурање за период од 12 месеци бр.јн. 404-1-112/14-44
Дана 23.04.2014. године заинтересовано лице се обратило са захтевом 08/3 број 404-1-32/14-15
од 23.04.2014. године, и за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде у
поступку јавне набавке добара - електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе
здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско
и инвaлидско осигурање за период од 12 месеци бр.јн. 404-1-112/14-44.
1. Питање заинтересованог лица:
1. ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И УГОВОР
У додатном појашњењу сте у погледу Тачке 1.6, Члана Модела оквирног споразума, која одређује
„да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним уговорима које
закључују Наручиоци са Добављачем и није одговоран за закључење И реализацију тих
уговора" навели да: Из свега наведеног произлази да Републички фонд на основу Члана 17а
Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
("СИ. гласник РС", бр. 29/13, 49/13 , 51/13-испр. и 86/13) има обавезу да, за потребе
здравствених установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите,
спроведе поступак јавне набавке електричне енергије за 2014. годину.
Молимо Вас за појашњење у случају да нека или ниједна од наведених установа не буде закључила
уговор и на тај начин не преузме уговорне обавезе према снабдевачу, с обзиром на то да би у том
случају снабдевач (Добављач) имао штете услед неиспоручене, а купљене електричне енергије на
велепродајном тржишту за потребе снабдевања свих наручилаца и то за раздобље за које гарантује
цену. У случају, да појединачне уговоре не закључе сви наручиоци, одабрани снабдевач ће бити
присиљен да вишак купљене електричне енергије прода на велепродајном тржиту, а одштету тражи од
Фонда и свакqг појединачног наручиоца, на основу одштетног права. У торн случају би Фонд, у складу са
Чланом 48 ЗЈН и Чланом 1 Модела оквирног споразума, који наступа у име и за рачун здравствених
установа (наручиоци), те у име и за рачун Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, био
одштетно одговоран. Исто тако ће бити одштетно одговорни и сви они наручиоци, који неће склопити
уговоре.
1. Одговор Наручиоца:
Наручилац остаје при одговору на већ постављено питање у појашњењу 08/3 број 404-1-32/14-8 од
22.04.2014. године, које је објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца дана 22.04.2014.
2. Питање заинтересованог лица:
У Тачки 5.3, Члана 5. Модела оквирног споразума и у 3. ставу Члана 2 Модела
уговора се наводи „Јединична цена из споразума је фиксна за сво време трајања
Оквирног споразума и може се мењати само из објективних разлога предвиђених
посебним прописима".
Молимо Вас за појашњење који су то објективни разлози предвиђени посебним прописима?

2. Одговор Наручиоца:
Наручилац је на ово питање дао одговор у додатном појашњењу 08/3 број 404-1-32/14-8 од
22.04.2014. године, које је објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца дана 22.04.2014., одговор на питање бр. 4 у предметном појашњењу.
3. Питање заинтересованог лица:
Узимајући у обзир аргументе под а) овог питања, предлажемо да се у члану 11.
Модела оквирног споразума дефинише да су појединачни наручиоци у обавези закључити
појединачне уговоре и у случају раскида оквирног споразума пре него што се закључе
појединачни уговори са свим наручиоцима.
Предлажемо да се у Члану 12 Модела оквирног споразума дода тачка: „11.5 Наручилац је у
обавези да са Добављачем закључи и реализује појединачни уговор на основу овог споразума
и у случају ако дође до раскида оквирног споразума. У торн случају се појединачни уговори
извршавају у складу са одредбама уговора и овог споразума и то до потпуног испуњења свих
обавеза из овог споразума и закљученог појединачног уговора."
Појашњење:
С обзиром на то да би у том случају снабдевач (Добављач) имао штете услед неиспоручене, а
купљене електричне енергије на велепродајном тржишту за потребе снабдевања свих наручилаца и то
за раздобље за које гарантује цену. У случају, да појединачне уговоре не закључе сви наручиоци,
одабрани снабдевач ће бити присиљен да вишак купљене електричне енергије прода на велепродајном
тржиту, а одштету тражи од Фонда и сваког појединачног наручиоца, на основу одштетног права. У торн
случају би Фонд, у складу са Цланом 48 ЗЈН и Чланом 1 Модела оквирног споразума, који наступа у име
и за рачун здравствених установа (наручиоци), те у име и за рачун Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање, био одштетно одговоран. Исто тако ће бити одштетно одговорни и сви они
наручиоци, који неће склопити уговоре, и зато предлажемо, да се горе наведена тачка дода.
3. Одговор Наручиоца:
Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог лица и у наведеном делу се неће вршити
измена конкурсне документације.
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