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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке мале вредности за
набавку услуге штампања Фармакотерапијских протокола за потребе РФЗО, ЈН МВ бр. 404-22216/14-22
Дана 03.11.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-23/14-11
од 03.11.2014. године за појашњењем у вези поступка јавне набавке мале вредности за набавку
услуге штампања Фармакотерапијских протокола за потребе РФЗО, ЈН бр.404-22-216/14-22, сходно
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:
1. Питање:
„Молим Вас за појашњење конкурсне документације у делу 5.7 –додатни услови –технички
кпацитет, захтев да понуђачи поседују опрему димензије А1 формата је више него
дискриминаторски, смањује се конкуренција, јер 90% понуђача не може да испуни овај захтев
и због тога је у супротности са Законом о јавним набавкама. Предмет јавне набавке је
производ А4, а не А1 тако да овај услов није неопходан, те да се исти може одштампати и са
машинама од А1, нпр. А2 или А3 формата. Самим тим је и машина за савијање формата А1 је
сувишна, као и машина за пластификацију табака формата А1, и не исплатива за производ
каква је корица производа формата А4. Ваши захтеви за опремом формата А1 премашују
осам пута величину предмета јавне набавке, те да величину формата не можете оправдати
бржом израдом производа јер сте у конкурсној документацији навели рок за израду производа
од 15 данаод дана добијања текста у ПДФ формату, тако да понуђачи сносе консеквенце
уколико не испоруче проивод у том времену.“
Одговор:
Наручилац врши измену конкурсне документације, тако да ће бити извршена и објављена
измена Конкурсне документације за јавну набавку и то :
- на страни 4/29 КД у тачки 4. Техничка спецификација у делу напомене „Услуга штампе и
испорука Фармакотерапијских протокола врши се у року од највише 15 дана од дана
достављања текста у PDF формату“, тако да сада гласи „ Услуга штампе и испоруке
Фармакотерапијских протокола врши се у року од 10 дана од дана добијања сагласности од
стране Наручиоца, на основу достављеног узорка/примерка Фармакотерапијског протокола од
стране Извршиоца“
- на страни 5/29 КД у тачки 5. Услови за учешће из члана 75 Закона о јавним набавкама и
упутство како се доказује испуњеност тих услова, тако што се брише тачка 5.7 – додатни
услов- технички капацитет
- на страни 11/29 КД брише се тачка 9. Образац бр. 4- Изјава / технички капацитет
- на страни 12/29 КД, „Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до
07.11.2014. године до 09,30 часова, без обзира на начин како су послате. Наручилац ће
извршити јавно отварање понуда дана 07.11.2014 године са почетком у 10,00 часова.
Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 07.11.2014. године до
09,30 часова“, тако да сада гласи „Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну
најкасније до 10.11.2014. године до 09.30 часова, без обзира на начин како су послате.
Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 10.11.2014. године са почетком у 10.00
часова. Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 10.11.2014.
године до 09.30 часова“.
- на страни 16/29 КД у тачки 16. критеријум за доделу уговора „Критеријум за доделу уговора
је најнижа понуђена цена. Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више

прихватљивих понуда буду имале исту цену за предметну услугу која је садржана у понуди,
предност ће имати она понуда која садржи краћи рок испоруке. Уколико након стручне оцене
достављених понуда, две или више прихватљивих понуда буду имале исту цену и исти рок
испоруке за предметну услугу која је садржана у понуди, предност ће имати она понуда која
садржи дужи рок плаћања“, тако да сада гласи „Критеријум за доделу уговора је најнижа
понуђена цена. Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више
прихватљивих понуда буду имале исту цену за предметну услугу која је садржана у понуди,
предност ће имати она понуда која садржи дужи рок плаћања“.
- на страни 23/29 КД у тачки 11.1. образац бр. 5.1 брише се „Рок испоруке __________дана
(највише 15 дана) од дана достављања текста“.
- на страни 24/29 КД мења се члан 5. Модела уговора „Извршилац је дужан да изврши
испоруку Фрамакотерапијских протокола, у f-co магацин Наручиоца, Дирекција РФЗО, у року
од ___________ (рок ће бити преузет из обрасца понуде) дана од дана достављања текста у
PDF формату Извршиоцу“, тако да сад гласи „Извршилац је дужан да у року од најкасније 5
дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу узорак/примерак Фармакотерапијског
протокола са извршеном лектуром, коректуром и преломом текста, у штампаном облику и PDF
и Word документу, на сагласност. Уколико постоји потреба за исправкама достављеног
узорка/примерка Фармакотерапијског протокола, Извршилац је дужан да изврши потребне
измене и корекције у року који одреди Наручилац, а који не може бити краћи од 24 часа.
Извршилац је дужан да у року од 10 дана од дана добијања сгласности изврши услугу
штампања и испоруке Фармакотерапијских протокола у f-co магацин Наручиоца, Дирекција
РФЗО“.
- на страни 25/29 КД мења се члан 9. Модела уговора “Уколико Извршилац касни са
испуњавањем уговорених обавеза, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу
износ од 2‰ укупно уговорене цене услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може
прећи 5% вредности укупно уговорене цене услуге из члана 2. овог уговора“, тако да сад гласи
„Уколико Извршилац касни са испуњењем уговорних обавеза, обавезан је да за сваки дан
закашњења плати Наручиоцу износ од 1% укупно уговорене цене услуге, с тим да укупан
износ уговорене казне не може прећи 5 % вредности укупно уговорене цене услуге из члана 2.
овог уговора“.
У преосталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
У прилогу достављамо Конкурсну документацију (пречишћен текст) са наведеним изменама.

