
1 

 

 
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 број: 404-1-2/20-23 
16.04.2020. године 
 
 

 
ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе 

лекова, број ЈН 404-1-110/20-2, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 14.04.2020. године и 15.04.2020. године, заинтересованa лицa обратилa су се Hаручиоцу 
захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе лекова, број ЈН 
404-1-110/20-2. 

Питање бр. 1: 

У одговору на Питање бр. 2: ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ОБРАСЦА 11 у Додатном појашњењу 
конкурсне документације бр. 2, бр. ЈН 404-1-110/20-2 - постављеном 13.04.2020, Наручилац је 
прихватио захтев заинтересованог лица за измену Обрасца 11. на начин да се дода тачка 5 која 
гласи: 

„ 5.  Обезбедити  Добављачу  испариваче  који  ће  бити  компатибилни  расположивим  
апаратима  за анестезију,  односно  брзу  и  ефикасну  замену  постојећих  вапоризера  оригиналним,  
као  и  замену неисправних вапоризера у складу са захтевим здравствених установа“   

уз додавање става 3 који гласи: 

„Обавеза из тачке 5 Овлашћења односи се на носиоце дозволе за лек из партије 8 –Sevofluran.“ 

Имајући у виду да су предмет јавне набавке Лекови са листе лекова, а не испаривачи који су 
медицинска средства и које не производи произвођач лека, сматрамо да оваква допуна Обрасца 11.  
ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ нелогична, непотребна и ограничавајућа јер се мешају потпуно различите ствари 
(лек и медицинско средство) и покушава уређивања пословних односа Носиоца дозволе за лек и 
Понуђача/Добављача. Сматрамо да Наручилац треба да препусти уређивање пословних односа 
самим чиниоцима истог. 

Ако је конкурсном документацијом предвиђена могућност давања заједничке понуде 
(V.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, део 14. тачка 14.3) где је предвиђено да у случају заједничке понуде 
понуђачи одговарају Наручиоцу неограничено солидарно, или са подизвођачем  (V.УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА, део 13) потпуно је нејасно и непотребно додатно оптерећење носиоца дозволе за лек 
нечим што није лек, а у виду обавезе обезбеђивања испаривача Понуђачу/Добављачу. 

Наглашавамо и да Понуђач/Добављач нису увек носиоци дозволе за лек и да је носилац дозволе 
за лек, у складу са одредбама Закона о заштити конкуренције ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 i 
95/2013), дужан да сваком привредном друштву које испуњава одређене услове да овлашћење за 
учешће на тендеру. Тако може доћи и до ситуације да овлашћени представник произвођача за 
испариваче/вапоризере упути захтев за овлашћењем носиоцу дозволе за лек за учешће на јавној 
набавци. Како би у тој ситуацији носилац дозволе за лек обезбедио Понуђачу/Добављачу испариваче 
када је Понуђач заинтересован само за набавку лека? 

Због свега наведеног, а имајући у виду прихваћене измене конкурсне документације у одговору 
на Питање бр. 1 у Додатном појашњењу конкурсне документације бр. 2, предлажемо да Образац 11.  
ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ остане неизмењено односно да се изврши корекција прихваћених измена у 
одговору који је дат заинтересованом лицу на начин да Образац 11. буде идентичан иницијално 
објављеном. 

 

Одговор бр. 1: 

Прихвата се примедба заинтересованог лица, те ће сходно томе бити извршена измена 
конкурсне документације. 
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Питање бр. 2:  

Републички фонд за здравствено осигурање (даље: „РФЗО“ или „Наручилац“) је дана 2.04.2020. 
године објавио јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке лекова са Листе лекова бр. 
404-1-110/20-2 (даље: „ЈН“), а којим позивом је расписана у оквиру партије бр. 8 и набавка лека ИНН: 
севуфлорин, пара за инхалацију, течност у боци (даље: „Лек“ или „Предмет приговора“). 

Заинтересовано лице у предметном постпку ЈН овим путем, а након претходно достављених 
примедби и носиоца дозволе за лек СЕВОРАН®, надлежним Секторима РФЗО и Републичкој стручној 
комисији, овим Приговором указује Наручиоцу на недостатке конкурсне документације, а на штету 
Наручиоца и ЗУ, у свему како следи: 

1. ПОСТОЈЕЋИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

Конкурсном документацијом су у оквиру Техничке документације утврђени додатни услови на стр. 
4 у тачки 10 и 11 у свему како следи: 

Тачка 10: За партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да обезбеди испариваче који ће 
бити компатибилни расположивим апаратима за анестизују, односно у случају потребе, брзу и 
ефикасну замену постојећих вапоризера оригиналним, за шта као доказ, понуђач доставља изјаву, 
дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача.  

Тачка 11: Такође, за партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да изврши замену 
неисправних вапоризера на основу захтева здравствене установе, за шта као доказ, понуђач 
доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

2. НЕДОСТАЦИ УТВРЂЕНИХ УСЛОВА НА ШТЕТУ НАРУЧИОЦА И ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
У ПЛАНУ МРЕЖЕ 

Имајућу у виду специфичност предметног захтева, односно медицинског средства који се већ 
налази дуже време инсталирано на апаритима за анестезију – тј. вапора, који су као нова медицинска 
средства регистрована код АЛИМС и у потпуности компатибилни са апаратима који се налазе 
инсталирани у ЗУ из Плана мреже произвођача Drager, GE, Mindray, Maquett, Medec, а у највећем 
броју дати на коришћење од стране XXX у претходним годинама, истичемо следеће недостатке 
предвиђених услова на штету Наручиоца и крајњих корисника – односно лекара и здравствених 
установа: 

• НЕДОСТАЦИ И ПРИМЕДБЕ НА УСЛОВЕ ИЗ ТАЧКЕ 10: 

1.1. Овим условом су предвиђене две кумулативне обавезе понуђача, и то: 

(а) да обезбеди испариваче; и 

(б) који су испаривачи компатибилни расположивим апаратима за анестезију. 

1.2. Додатно и независно од наведеног под (а) и (б), а у односу на услов који се односи на замену 
неисправних испаривача утврђена је обавеза замене истих на брз и ефикасан начин. 

1.3. У односу на обавезне утврђене кумулативне услове истичемо да исти нису на јасан, 
прецизан и недвосмилен начин утврђени, а што је на штету Наручиоца и корисника лека, односно 
апарата. Истичемо да је обезбеђивање и уградња вапоризатора финансирана и вршена у највећем 
обиму од стране компаније XXX у протеклим годинама, а који вапоризатори су увек достављани и 
уграђивани као:  

(1) НОВИ и НЕКОРИШЋЕНИ; 

(2) РЕГИСТРОВАНИ КОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА и  

(3) КОМПАТИБИЛНИ СА РАСПОЛОЖИВИМ АПАРАТИМА БЕЗ БИЛО КАКВИХ ДОДАТАКА И 
ИЗМЕНА 

1.4. У односу на дефинисани услов обавезе замене на „...брз и ефикасан начин, а по потреби“ 
истичемо да наведене одреднице не садрже никакав временски ни квалитативни поступак 
утврђивања испуњења истих. Наиме, брз и ефикасан начин може зависити од околности конкретног 
случаја који постаје релативна временска одредница, док неодређени услов по потреби не утврђује 
начин, поступак и надлежни орган, односно квалификованог појединца или привредно друштво које 
би утврдило испуњеност предметне потребе.  

У смислу наведеног предлажемо да Наручилац ради избегавања тумачења, спорова и 
неефикасне и споре замене, а у случају постојања стварне потребе, предвиди временске рокове као и 
начин, поступак и овлашћено лице за утврђивање потребе замене. 

1.5. У односу на све наведено и образложено, предлажемо да Наручилац ради заштите јавног 
интереса, интереса РФЗО, односно здравствених установа као корисника и несметаног и 
континуираног коришћења постојећих апарата са компатибилним вапорима и леком који је предмет 
набавке, утврди предметни услов на следећи начин: 
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ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА:  

ТАЧКА 10: За партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да обезбеди нове и 
некоришћене испариваче, регистроване код Агенције за лекове и медицинска средства РС, који ће 
бити компатибилни са понуђеним паковањем лека (боци) и безбедни за употребу на расположивим 
апаратима за анестизују без додатака и измена, односно у случају потребе, брзу и ефикасну замену 
постојећих вапоризера оригиналним, а најкасније у року од осам (8) дана за шта као доказ, понуђач 
доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача.  

 Предлог допуне „...нове и некоришћене...“ обезбеђује Наручиоцу сигурност да се неће 
угрозити рад и функционалност постојећих апарата и примене лека који је предмет набавке 
коришћеним вапорима, односно да ће постојати сигурност коришћења опреме континуирано. 

 Предлог допуне „...регистроване код АЛиМС РС...“ обезбеђује извесност Наручиоцу да ће бити 
обезбеђени искључиво вапори који имају важеће регистрационо решење АЛиМС-а, те да се неће 
захтевати увоз нерегистрованих медицинских средстава/опреме, односно додатно одлагати поступак 
замене и испуњење утврђеног услова. 

 Предлог допуне „...без додатака и измена...“ обезбеђује да се на регистрованом вапору не 
врше било какве алтерације или уградња додатног материјала којим би се обезбедила 
компатибилност, а да исти нису одобрени, односно регистровани посебним поступком код АЛиМС-а; 

 Предлог допуне „...а најкасније у року од осам (8) дана...“ обезбеђује извесност Наручиоца и 
корисника лека и медицинске опреме да ће најкасније у предвиђеном и извесном року моћи 
несметано да настави континуирани рад и примену лека, односно коришћење опреме. 

 

• НЕДОСТАЦИ И ПРИМЕДБЕ НА УСЛОВЕ ИЗ ТАЧКЕ 11: 

Овим условом је предвиђена обавеза замене постојећих вапоризатора на основу захтева 
здравствене установе. 

XXX овим путем истиче да је дефинисани услов непрецизан и неизвестан, те да није предвиђен 
било који поступак и начин утврђивања неисправности вапоризатора, те стога и оправданости 
захтева здравствене установе. 

У циљу заштите интереса Наручиоца, здравствених установа и изабраног понуђача, те 
спречавања спорова и других неспоразума, предлажемо да се овим условом дефинише и поступак 
утвђивања неисправности као и овлашћеног правног или физичког лица које исто неспорно утврђује. 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА:  

ТАЧКА 11: Такође, за партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да изврши замену 
неисправних вапоризера на основу образложеног писаног захтева здравствене установе и потврде 
неисправности од стране овлашћеног и лиценцираног лица, за шта као доказ, понуђач доставља 
изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

Предлог допуне „...образложеног писаног...“ обезбеђује основаност захтева и основ набавке 
новог вапора понуђача, те испуњење услова; 

Предлог допуне „..и потврде неисправности од стране овлашћеног и лиценцираног лица...“ 
обезбеђује избегавање сваког спора или неспоразума између изабраног понуђача, Наручиоца и 
здравствене установе као корисника те брзо и ефикасно извршење уговорене обавезе. 

3. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРОПУШТАЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕФИНИСАНИХ 
УСЛОВА 

 На највећем броју апарата су инсталирани и у употреби вапоризери који су у власништву XXX 

 Сви вапори инсталирани на апарате су са тзв. qуицк филл системом пуњења, што услед 
навика и обуке корисника апарата и лекова (лекара у ЗУ), захтева расположивост идеалних 
супститута било ког изабраног понуђача у испуњењу обавезе замене 

 Севофлуран је лек чија је примена јако комплексна, јер се употребљава кроз саставни део 
апарата за анестезију, вапора, и самостално тј. независно се не може употребљавати, већ искључиво 
кроз апарате за анестезију уз обавезно затворени систем пуњења вапора из боце лека,   што се по 
најбољем сазнању не може постићи адаптерима или уградњом било којег регистрованог и одобреног 
средства за инсталацију измедју боце лека и вапора 

 Предлажемо Наручиоцу да ради заштите свог интереса, а за потребе утврђивања 
квалификација понуђача, захтева и доставу потврде од увозника и/или дистрибутера произвођача 
апарата за анестезију присутних на територији Републике Србије, а у односу на већ инсталиране 
апарате у употреби за вапоризаторе које понуђач намерава да набави и инсталира или обезбеди 
право коришћења по обавези из Техничке документације: 

o Drager-Drager tehnika d.o.o,  

o GE – Arena meding,  
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o Mindray – Profesional Medic,  

o Maquett – Parocco,  

o Medec – Tehnomed. 

Ради потпуног разумевања наведених предлога истичемо и неконклузивну листу проблема и 
штете које могу да уследе уколико изабрани понуђач буде велепродаја које нема на свом стању 
одмах расположиве довољен количине испаривача који задоваљавају предложене измењене услове 
нити их има већ инсталиране у здравственим установама из Плана мреже који су корисници истих: 

1) Потенцијални период за обезбеђење регистрације медицинског средства, куповина и 
допремање нових испаривача са затвореним системом пуњења који одговара / компатибилан је са 
понуђеном боцом лека. 

2) Временско ограничење и расположивост овлашћених лиценцираних лица који су неопходни за 
инсталацију или замену некомпатибилних испаривача где се не може обезбедити затворени систем 
пуњења. Ово је нарочита опасност у тренутном стању пандемије изазване COVID-19 вирусом. 

3) Потенцијални застој у оперативном програму здравствених установа и немогућност 
спроводјења анестезије у тачној концентрацији лека- прописана употреба лека. Ово је нарочито 
проблематично имајући у виду континуитет и могућности снабдевања било ког новог учесника на 
тржишту како леком у регистровано паковању код АЛИМС-а, тако и вапорима, а у значајној количини, 
имајући у виду отежану производњу, набавку и допремање до територије Србије у постојећим 
ванредним околностима изазване пандемијом. 

4) Затворени систем поред пацијената штити и особље у операционој Сали јер не постоји могућа 
опасност за цурење из боце или вапора, ризик од  седације, односно изложености анестетику. 

5) Било какво коришћење расположивих адаптера на самом апарату за анестезију  представља 
ризик и обавезу пријаве – Продуцт цомплаин – код АЛИМС. 

 

Одговор бр. 2: 

Одговори на приговор заинтересованог лица дати су у Одговору бр. 3 овог додатног 
појашњења. 

 

Питање бр. 3: 

Републички фонд за здравствено осигурање (даље: „РФЗО“ или „Наручилац“) је дана 2.04.2020. 
године објавио јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке лекова са Листе лекова бр. 
404-1-110/20-2 (даље: „ЈН“), а којим позивом је расписана у оквиру партије бр. 8 и набавка лека ИНН: 
севуфлорин, пара за инхалацију, течност у боци (даље: „Лек“ или „Предмет приговора“). 

XXX као заинтересовано лице у предметном постпку ЈН је ПРИГОВОРОМ, ЗАХТЕВОМ за 
разјашњење и ПРЕДЛОГОМ измене и допуне конкурсне документације од 14.04.2020. године (даље: 
„Приговор 1“) образложено указала Наручиоцу на недостатке конкурсне документације, а на штету 
Наручиоца и Здравствених установа из Плана мреже, а сада из разлога правне сигурности и 
независно од посебно достављеног Приговора 1, подноси овај Приговор на ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 404-1-110/20-17 од 13.04.2020. године (даље: „Одлука Комисије“) 
у поступку ЈН бр. 404-1-110/20-2 (даље: „Приговор 2“): 

 

1. ИНИЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

Конкурсном документацијом су у оквиру Техничке документације утврђени додатни услови на стр. 
4 у тачки 10 и 11 у свему како следи: 

Тачка 10: За партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да обезбеди испариваче који ће 
бити компатибилни расположивим апаратима за анестизују, односно у случају потребе, брзу и 
ефикасну замену постојећих вапоризера оригиналним, за шта као доказ, понуђач доставља изјаву, 
дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача.  

Тачка 11: Такође, за партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да изврши замену 
неисправних вапоризера на основу захтева здравствене установе, за шта као доказ, понуђач 
доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

2. ДОДАТНЕ ИЗМЕНЕ УСЛОВА ОДЛУКОМ КОМИСИЈЕ НА ШТЕТУ НАРУЧИОЦА И ЗУ ИЗ ПЛАНА 
МРЕЖЕ 

Одлуком је Комисија извршила и додатне измене Техничке документације на који начин је у 
значајном унела и додатну неизвесност у погледу сигурности употребе, набавке, замене и 
правовремног и потпуног коришћења апарата и лека који је предмет ЈН, а на начин што је унета 
измена у тачки 10 и 11 тако што сада гласе: 
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Тачка 10: За партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да обезбеди испариваче који ће 
бити дати на коришћење здравственој установи (реверс), ОДНОСНО АДАПТЕРЕ, који ће бити 
компатибилни расположивим апаратима за анестизују, односно у случају потребе, брзу и ефикасну 
замену постојећих вапоризера оригиналним, за шта као доказ, понуђач доставља изјаву, дату на 
сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача.  

Тачка 11: Такође, за партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да изврши замену 
неисправних вапоризера, ОДНОСНО АДАПТЕРА, датих на коришћење здравственим установама без 
накнаде на основу захтева здравствене установе, за шта као доказ, понуђач доставља изјаву, дату на 
сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

3. НЕДОСТАЦИ ИЗМЕЊЕНИХ УСЛОВА ОДЛУКОМ НА ДОДАТНУ ШТЕТУ НАРУЧИОЦА И 
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ 

1.1. XXX је у Приговору 1 већ истакла из којих битних разлога упозорава Наручиоца да су услови 
већ у Конкурсној документацији, односно Техничким условима били на штету Наручиоца и 
здравствених установа, док сада посебно у односу на измене и допуне из Одлуке у делу:  

 ...“односно адаптере“... 

истиче неопходност јасног, прецизног и несумњиво дефинисаног услова за понуђаче, а који се 
првобитно тиче већ наведених чињеница и образложења у Приговору 1 у тачки 1.3. 

1.2. У односу на обавезне утврђене кумулативне услове истичемо да исти нису на јасан, 
прецизан и недвосмилен начин утврђени, а што је на штету Наручиоца и корисника лека, односно 
апарата. Истичемо да је обезбеђивање и уградња вапоризатора финансирана и вршена у највећем 
обиму од стране компаније XXX у протеклим годинама, а који вапоризатори су увек достављани и 
уграђивани као:  

(1) НОВИ и НЕКОРИШЋЕНИ; 

(2) РЕГИСТРОВАНИ КОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА и  

(3) КОМПАТИБИЛНИ СА РАСПОЛОЖИВИМ АПАРАТИМА БЕЗ БИЛО КАКВИХ ДОДАТАКА И 
ИЗМЕНА 

1.3. Омогућавање поставке „адаптера“ а без јасног означења да је реч о адептерима који су нови, 
регистровани код АЛИМС-а, сигурни и безбедни за постављање на постојеће вапоризаторе, као и у 
примени са самим апаратом и као такви клинички тестирани је на штету не само Наручиоца и ЗУ, већ 
потенцијално и здравствених радника и пацијената.  

1.4. Додатно, Наручилац је на описани начин суочен и са ризиком правовремене, потпуне и 
безбедне замене свих вапоризера у власништву других правних лица који су дати на коришћење ЗУ, а 
која лица могу из разлога сигурности и безбедности одбити алтерацију на својим апаратима односно 
испаривачима и исте физички уклонити и преузети из здравствених установа као власници истих, а у 
ком случају би свакако била неопходна замена свих испаривача те алтернативни услов „...односно 
адаптера...“ не би ни био могућ.  

1.5. Стога, са свих разлога изнетих у Приговору 1, Подносилац овде истиче предлог измена и 
допуна у свему како следи и дато у Приговору 1, а нарочито брисање додатно одобреног 
алтерантивног услова „....односно адаптера...“: 

 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА:  

ТАЧКА 10: За партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да обезбеди нове и 
некоришћене испариваче, регистроване код Агенције за лекове и медицинска средства РС, који ће 
бити компатибилни са понуђеним паковањем лека (боци) и безбедни за употребу на расположивим 
апаратима за анестизују без додатака и измена, односно у случају потребе, брзу и ефикасну замену 
постојећих вапоризера оригиналним, а најкасније у року од осам (8) дана за шта као доказ, понуђач 
доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача.  

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА:  

ТАЧКА 11: Такође, за партију 8, за лек севофлуран понуђач је у обавези да изврши замену 
неисправних вапоризера на основу образложеног писаног захтева здравствене установе и потврде 
неисправности од стране овлашћеног и лиценцираног лица, за шта као доказ, понуђач...... 

1.6. У складу са наведеним Подносилац предлаже и брисање алтернативно одредјеног услова 
„...односно адаптера...“ и у свим другим деловима Конкурсне, односно Техничке документације, а који 
је као последица Одлуке измењен. 
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4. БРИСАЊЕ ТАЧКЕ 5 У ОБРАСЦУ 11 НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ 

Комисија за јавне набавке је усвојила захтев подносиоца Приговора Одлуком, те у складу са тим 
одобрила измене у Обрасцу 11 на стр. 20 Конкурсне документације на начин да је утврђена обавеза 
Носиоца дозволе за лек, односно произвођача: 

„5. Обезбедити Добављачу испариваче који ће бити компатибилни расположивим апаратима за 
анестезију, односно, брзу и ефикасну замену постојећих вапоризера оригиналним, као и замену 
неисправних вапоризера у складу са захтевима здравствених установа“ 

Предметна измена је противна интересима Наручиоца и ЗУ из Плана мреже као корисника лека и 
средства за примену лека (вапоризера), а будући да Наручилац, односно здравствене установе, није 
у облигационом односу са произвођачем, односно носиоцем дозволе за лек, већ искључиво са 
изабраним понуђачем, односно учесником у поступку јавна набавке. Сам понуђач је у уговорном, 
односно облигационо-правном односу са својим добављачем, односно носиоцем дозволе и/или 
произвођачем.  

Усвајањем предметне измене, Наручилац је без за то оправданог разлога, прихватио да ће у 
случају спора између изабраног понуђача и издаваоца овлашћења на Обрасцу 11, бити сагласан и 
прихватати неиспуњење претходно прописаних обавеза изабраног понуђача да обезбеди замену 
постојећих вапоризера новим, некорешћеним, без измена, регистрованих код АЛИМС-а, а у року и на 
начин прописан Техничком документацијом и условима у предложеним изменама тачке 10 и 11 
Техничке документације, а у сваком случају када такву обавезу не испуни ка изабраном понуђачу 
носилац дозволе, односно издавалац овлашћења на Обрасцу 11, што би могло бити предмет спора 
два независна правна лица. 

Сматрамо да наведена измена није и не може бити у интересу заштите Наручиоца и ЗУ као 
корисника, те да исто може довести до спора и онемогућити поступак набавке и употребе лека 
изабраног понуђача заједно са бесплатним давањем на употребу компатибилних вапоризера који се 
достављају нови, некоришћени, регистровани код АЛИМС, у року и на начин утврђен Техничком 
спецификацијом. 

У складу са наведеним предлажемо брисање тачке 5 Обрасца 11. 

 

Одговор бр. 3: 

Делимично се прихвата предлог заинтересованог лица за измену тачке 10., у делу који се 
односи на: 

- регистрацију код АЛИМС-а,  

- компатибилности са понуђеним паковањем лека (боци) и безбедности за употребу на 
расположивим апаратима за анестезују и  

- рок за замену од 8 (осам) дана,  

сходно чему ће бити извршена измена Конкурсне документације. У осталом делу, предлог 
заинтересованог лица се не прихвата. 

Делимично се прихвата предлог заинтересованог лица за измену тачке 11. и то у делу који 
се односи на „образложен писани захтев“ здравствене установе, сходно чему ће бити 
извршена измена Конкурсне документације. У делу којим се захтева потврда неисправности од 
стране овлашћеног и лиценцираног лица, захтев заинтересованог лица се не прихвата. 

Прихвата се захтев заинтересованог лица у погледу брисања речи „односно адаптера“, 
сходно чему ће бити извршена измена конкурсне документацијe.    

Одговор на предлог заинтересованог лица под р. бр. 4, дат је у Одговору бр. 1 овог 
додатног појашњења. 

 
Питање бр. 4: 

Конкурсном документацијом, у делу Услови за учешће и доказивање испуњености услова, тачка 
1.2, између осталог се наводи да право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који 
испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то да над њим није покренут поступак 
стечаја односно ликвидације. 

Конкурсном  документацијом даље је прописано да се испуњеност горе наведеног услова 
доказује достављањем потврде да није покренут поступак стечаја, одн. ликвидације, коју издаје 
Агенција за привредне регистре. 

Молимо за појашњење да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђач достави потврду Агенције 
за привредне регистре да није покренут поступак стечаја, одн. ликвидације са датумом 27.03.2020. 
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године, односно са датумом који претходи датуму објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

Наиме, услед проглашења ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID – 19, Агенција 
за привредне регистре је променила начин подношења захтева за добијање потврде да није покренут 
поступак стечаја, одн. ликвидације. 

С тим у вези, до 01.04.2020. године, захтев за добијање предметне потврде се подносио 
физичким путем, на шалтеру, односно писарници Агенције, док сада такав начин подношења захтева 
није могућ. 

Услед промене организације рада и затварања шалтера, унутрашња организација Агенције за 
привредне регистре сведена је на пријем и достављање документације путем поште. 

Понуђач је свакако захтев за добијање тражене потврде благовремено упутио Агенцији, али због 
измењеног рада како Агенције тако и саме Поште, као и број нерадних дана услед ускршњих 
празника,  постоји оправдана бојазан понуђача да предметну потврду неће добити на време, односно 
до 22.04.2020. године када је планирано јавно отварање понуда. 

Имајући у виду све наведено, молимо Вас да прихватите потврду Агенције за привредне 
регистре да није покренут поступак стечаја, одн. ликвидације од 27.03.2020. године, уз обавезу 
понуђача да потврду са адекватним датумом достави Наручиоцу одмах по добијању исте. 

 
Одговор бр. 4: 

Конкурсном документацијом у делу III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, у тачки 3 - Начин доказивања испуњености услова, подтачка 3.10, 
између осталог, предвиђено је да уколико понуђач не достави доказ наведен под тачком 2.9 
упутства -  Потврду да није покренут поступак стечаја, одн. ликвидације, коју издаје Агенција за 
привредне регистре, испуњеност услова утврдиће се на основу података доступних у бази 
података која се налази на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.  
 

Сходно наведеном, како је тражени доказ јавно доступан на интернет страници надлежног 
органа, у конкретном случају Агенције за привредне регистре, сходно члану 79. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и у складу са захтевима из  
конкурсне документације, понуђач није дужан да достави тражени доказ.  

 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 Сагласни: 

_____________________ 

Љиљана Марковић 

 

_____________________ 

Марија Атанасијевић 

http://www.apr.gov.rs/

