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08/2 број: 404-1-84/15-22
02.12.2015.године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лековa са Б и
Д Листе лекова за период од 6 месеци, број 404-1-110/15-95, сагласно члану 63. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 30.11.2015. године и 01.12.2015. године, заинтересована лица су се обратила
наручиоцу са захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са Б и Д
Листе лекова за период од 6 месеци, број 404-1-110/15-95, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, да ли је дужан да за подизвођача
достави обрасце број:
-

5 (Изјава о независној понуди)

-

6 (Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН) и

-

9 (Изјава у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН)

попуњене, потписане и оверене од стране подизвођача?
Молимо за доставу додатног појашњења и потребних информација у року из члана 63.
Закона о јавним набавкама, како бисте нам омогућили сачињавање прихватљиве понуде.
Одговор 1: Чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15) дефинисано је да Изјавом о независној понуди понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Чланом 80. Закона о јавним
набавкама, као и конкурсном документацијом дефинисано је које доказе је понуђач дужан да
достави за подизвођача уколико подноси понуду са подизвођачем. Сходно наведеном,
понуђач није дужан да за подизвођача достави попуњен, потписан и оверен образац бр. 5 –
Изјаву о независној понуди.
Чланом 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15) дефинисано је да понуђач мора да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом. Конкурсном документацијом за предметни поступак јавне
набавке је као доказ за наведени услов тражено Решење министарства здравља за
обављање делатности промета на велико – увоз, извоз, набавку, складиштење и
дистрибуцију. Чланом 120. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени
гласник РС“, број 30/10 и 107/12) дефинисано је да промет лекова на велико у смислу овог
закона јесте набавка, складиштење, дистрибуција, увоз, односно извоз лекова.
Имајући у виду наведено, понуђач је у обавези да за подизвођача достави оверен
печатом и потписан Образац бр. 6 - ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, у случају када се део реализације предмета јавне набавке
за који се тражи дозвола (набавка, складиштење, дистрибуција, увоз, односно извоз)
извршава преко подизвођача.
Чланом 80. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15) дефинисано је да је понуђач дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) закона, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити
преко подизвођача.
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У складу са наведеним, понуђач је у обавези да достави оверен печатом и потписан
Образац бр. 9 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12, 14/15 И 68/15), за подизвођача.
Сходно свему наведеном, у циљу сачињавања прихватљиве понуде, понуђач који
подноси понуду са подизвођачем је дужан да за подизвођаче достави обрасце број:


6 – Изјавa понуђача у складу са чланом 75. став 2. закона о јавним набавкама



9 - Изјава понуђача у складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама
(„службени гласник рс“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

док образац бр. 5 Изјаву о независној понуди не доставља за подизвођача.
Питање 2: Један од захтева које потенцијални понуђач треба да испуни, како би његова понуда у
ЈН бр.404-1-110/15-95 била прихватљива, је достављање Решења АЛИМС-а о регистрацији
предметних добара.
У техничкој спецификацији наведене ЈН, која је обликована у 155 партија, добро из партије
47 сте дефинисали на следећи начин:
"Manitol, sorbitol rastvor za ispiranje bešike (5,4 g/l + 27 g/l), kesa od 5l".
Имајући у виду да се ово добро истовремено налази у промету регистровано у АЛИМС-у
као лек и као медицинско средство са идентичним саставом, дејством и начином употребе, а да су
здравствене установе набављале наведено добро као медицинско средство или лек, молимо Вас
да уважите ову чињеницу и измените конкурсну документацију тако што ћете у понудама понуђача
једнако третирати оба приложена Решења АЛИМС-а (једно, као лек или друго као медицинско
средство) и тиме омогућите конкуренцију сходно члану 10 ЗЈН и обезбедите начело ефикасности
и економичности у поступку спровођења предметне набавке, у складу са чланом 9 ЗЈН.
Одговор 2: На страни 3. Конкурсне документације, у делу I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ под тачком 1 наведено је да су предмет јавне набавке Лекови са Б и Д Листе
лекова за период од 6 месеци који се на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга
за које се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник РС'' бр. 29/13, 49/13, 51/13испр. 86/13, 119/14 и 86/15) набављају централизовано од стране Републичког фонда за
здравствено осигурање, за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених
установа, у Републици Србији. Такође, на страни 4. Конкурсне документације, у делу II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА под тачком 5 наведено је понуђач може понудити само лек
који се налази на важећој Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања, сходно члану 43. став 1. тачка 1. Закона о здравственом
осигурању (''Службени гласник РС'' бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12,
99/14, 123/14 и 126/14 - УС).
Сходно горе наведеном, у циљу достаљања прихватљиве понуде, понуђач је у
обавези да достави Решење АЛИМС-а о стављању лека у промет што је и дефинисано у
делу II - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА конкурсне документације за предметну јавну набавку.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Сагласни:
_____________________
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