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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса 
(инактивисана) и Hemophilus influenza tip B ( конјугована, адсорбована), комбинована  
 
 
             Дана 23.04.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке вакцине против дифтерије, тетануса, 
пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, 
адсорбована), комбинована, број ЈН 404-1-110/14-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).  
  

 Питањa заинтересованог лица и одговори: 
 
Питање 1 - У вези тачке 6. Упутства понуђачима и члана 10. Модела уговора којима се 

регулише средство обезбеђења за добро извршење посла, молимо за појашњење да ли се 
банкарска гаранција за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора 
односи на износ са ПДВ-ом или без ПДВ-а.  

 
Одговор 1 – Банкарска гаранција за добро извршење посла треба да гласи на износ од 

10% од укупне вредности уговора са урачунатом стопом ПДВ-а.                                                                                               
                         

Питање 2 -    Моделом уговора конкурсне документације члан 3. став 2, наручилац предвиђа 
да уговорена цена може да се промени само у случају да због измене Правилника о Листи лекова који 
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, дође до промене цене 
лека услед које ценa из уговора постаје већа од цене из Правилника. У том случају, цена из уговора 
изједначиће се са ценом из Правилника, што значи да је наручилац предвидео корекцију уговорене 
цене условљене променом цена у Листи лекова само на ниже али не и на више.  

Молимо да наручилац изврши измену члана 3. Модела уговора и то тако да уговорена 
цене може да се промени у случају измене Правилника о Листи лекова, тако што ће се 
уговорена цена ускладити са ценом из новог Правилника о Листи лекова, независно да ли је 
дошло до повећања или смањења прописане цене у односу за уговорену.   

                                                               
Одговор 2 – Услови под којима може доћи до промене уговорене цене дефинисани су у 

конкурсној документацији и неће се вршити измена истих. 
 
Питање 3 - У делу 4. Упутства понуђачима и чланом 5. Модела уговора предвиђено је да 

"Уговорену цену за испоручене количине, увећану за износ ПДВ-а, Фонд ће платити у року од 120 
дана од дана пријема фактуре и извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина здравственим 
установама које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града".  

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан 4. став 
2 превиђено је да je "рок за измирење новчаних обавеза до 90 дана у случају када је дужник 
Републички фонд за здравствено осигурање, односно корисник средстава Републичког фонда за 
здравствено осигурање у смислу закона којим се уређује буџетски систем". Такође, истим тим 
законом, у члану 16. став 3 превиђено да се члан 4. у потпуности примењује од 1. јануара 2015 
године.  

С обзиром на чињеницу да се уговор по овој јавној набавци са најповољнијим 
понуђачем примењује почевши од 01.01.2015. године, молимо Вас да измените члан 5. Модела 
уговора, тако да ''уговорену цену за испоручене количине, увећану за износ ПДВ-а, Фонд ће 
платити у року од 90 (деведесет) дана од дана пријема фактуре и извештаја о пријему и 
испоруци уговорених вакцина здравственим установама које обављају послове јавног 
здравља за територију више општина, односно града''.  

 
 Одговор 3 – С обзиром да ће се уговор по предметној јавној набавци примењивати од 
01.01.2015. године, извршиће се измена конкурсне документације тако што ће се дефинисати 
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рок плаћања од 90 (деведесет) дана од дана пријема фактуре и извештаја о пријему и испоруци 
уговорених вакцина здравственим установама које обављају послове јавног здравља за 
територију више општина, односно града.  
 

Питање 4 - У Моделу уговора, члан 4. став 1, предвиђено је да добављач испоручује 
уговорене количине вакцина квартално, према количинама и расподели по здравственим установама 
коју утврди Институт за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут''. 

У циљу благовременог увоза вакцина и обезбеђења континуираног снабдевања 
тржишта предметном вакцином за обавезну имунизацију, молимо Вас да Модел уговора 
допуните Прилогом који ће бити његов саставни део – Расподела по здравственим установама 
које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града,  по 
кварталима.  
  
 Одговор 4 – Извршиће се измена конкурсне документације, тако што ће се дефинисати 
расподела предметне вакцине по здравственим установама које обављају послове јавног 
здравља за територију више општина, односно града. 
 
 

Питање 5 - Конкурсном документацијом у делу који се односи на Доказе који се достављају уз 
понуду, тачком 2.9. предвиђено је достављање Извештаја о бонитету за јавне набавке (образац БОН-
ЈН) који издаје Агенција за провредне регистре.  

Молимо Вас за потврду да овај услов понуђач испуњава достављањем обрасца БОН-
ЈН, издатим од стране Агенције за привредне регистре, након 02.04.2014. године, односно, 
након датума објаве позива за предметну јавну набавку, а који обухвата обрачунски период од 
2010.-2012. године. 
 
 Одговор 5 – Конкурсном документацијом је предвиђено да, као један од доказа који се 
достављају уз понуду, понуђач достави Извештај о бонитету за јавне набавке (образац BON-JN) 
који издаје Агенцијa за привредне регистре.  Наведени извештај треба да обухвати период од 
три године (2010-2012.) и не мора да буде издат након објаве позива за подношење понуде за 
предметну јавну набавку 
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