
 

 

 

 
08/2 број: 404-1-12/17-12 
29.05.2017. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лековa за 
лечење ретких болести, број ЈН 404-1-110/17-14, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 26.05.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова за лечење ретких болести, број 404-1-110/17-14, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Питање 1: Тачком 6.5 Модела оквирног споразума Наручилац је предвидео да, уколико било која 
испорука на задовољи квалитет или уговорену количину, Продавац (Понуђач) је у обавези да је 
замени исправном у року од 24 ( двадесетчетири ) часа. 
Овако постављени рок за поступање по рекламацијама у вези са квантитетом или квалитетом 
испоручених производа је превише кратко постављен, те представља неоправдано строг захтев на 
страни Понуђача (Продавца), за који се не може пронаћи оправдано образложење. 
Наведено је још израженије уколико се има у виду да је у свим претходно спроведеним 
централизованим јавним набавкама које је Фонд спровео у току 2016. године овај рок износио 7 
(седам) дана, те да је рок у предметном поступку јавне набавке чак седмоструко скраћен. 
Молимо Вас да прихватите наш захтев за изменом рока за поступање у случају рекламације на 
квалитет или квантитет испоручених добара, те да кроз измене конкурсне документације као исти 
поставите рок од 7 дана. 

Одговор 1: Примедба заинтересованог лица се прихвата. Наручилац ће извршити тражену 
измену у тачки 6.5 Модела оквирног споразума. 

Питање 2 Одредбама члана 6.6 Модела оквирног споразума предвиђено је да се добављач 
обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке, 
односно 2/3 произвођачког рока за лекове чији је произвођачки рок 12 месеци или краћи. 
Молимо Вас да прихватите наш захтев за измену конкурсне документације на начин да се као рок 
трајање лека уместо 12 месеци од дана испоруке, овај рок дефинише као 9 месеци од дана испоруке. 
С обзиром да ће се након прве испоруке од 10% укупне уговорене количине лекова из оквирног 
споразума, испоруке вршити сукцесивно по захтеву Нручиоца, и то у року који не може бити дужи од 
72 часова, Наручилац нема потребу да ствара залихе лекова с обзиром да планирањем потреба за 
себе може омогућити да у сваком моменту, у року од највише 72 часа, добије лекове одговарајућег 
рока трајања. 
Сматрамо наш захтев у целости основаним и из разлога што се оквирни споразум закључује на 10 

месеци, те би захтев да рок трајања испоручених лекова буде 12 месеци од датума испоруке био 

неоправдано строг захтев постављен на страни понуђача. 

Одговор 2: Примедба заинтересованог лица се не прихвата. Наручилац остаје при наводима 

датим у конкурсној документацији у вези са роком трајања испоручених лекова. 

Питање 3: Одредбом члана 5.2 Оквирног споразума предвиђено је да цена из споразума, за лекове 
регистроване у Републици Србији, може да се промени у случају да због измене Одлуке о највишим 
ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене 
цене лека услед које цена из споразума постаје виша од цене из Одлуке, у ком случају ће се ценом из 
овог споразума сматрати цена из Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу 
Одлуке. 
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Оваквом одредбом Наручилац је предвидео промену цена у случају да дође до смањења цена у 
односу на цене из оквирног споразума, док није предвидео модалитет промена цена у случају да 
дође до повећања цена. 
Молимо Вас да прихватите наш захтев да се конкурсном документацијом предвиди и измена цена у 
случају да дође до повећања цена у односу на цене из оквирног споразума, будући да би у супротном 
уговорне стране трпеле последице неједнаких давања, односно неједнаких оптерећења, а што је у 
супротности са Законом о облигационим односима. Не би било оправдано да у конкурсној 
документацији остане овакав модалитет измене цена, односно да до измена цена може дођи само 
онда када је то у интересу једне уговорне стране, а на штету друге. 

Одговор 3: Примедба заинтересованог лица се не прихвата. Наручилац остаје при наводима 

датим у конкурсној документацији у вези са условима под којима може да дође до промене 

цене из оквирног споразума. 
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