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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са А и
А1 Листе лекова, број 404-1-110/15-65, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15)
Дана 6.8.2015. године, заинтересованa лицa су се путем електронске поште обратила
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са А и А1
Листе лекова, број 404-1-110/15-65, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).
Питањe 1:
1. Предмет јавне набавке бр. 404-1-110/15-65, објављене 3.8.2015. године су лекови са А и А1
Листе лекова који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања из
Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 65/15). Листа А и А1 по одредбама
наведеног Правилника примењују се од 1.11.2015. године. Молимо да нам експлицитно
одговорите да ли се приликом израде понуда примењују цене лекова:
1.1. из А и А1 Листе лекова које су тренутно важеће по Правилнику о Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени
гласник РС“, број 123/14 и 136/14), а које су ступиле на снагу 1.1.2015. године или
1.2. се примењују цене лекова са А и А1 Листе лекова које ће ступити на снагу 1.11.2015.
године из Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 65/15), а које ступају на
снагу 1.11.2015. године.
Oдговор 1:
Процењена вредност јавне набавке, по партијама, је одређена на основу Правилника о листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
(„Службени гласник РС“, број 65/15), те заинтересована лица своје понуде треба да припреме у
складу са истим.
Питањe 2:
На страни 7 конкурсне документације, тачка 6 – Обезбеђење за озбиљност понуде - захтев је
да понуђач уз понуду достави Наручиоцу финансијску гаранцију за озбиљност понуде у виду
банкарске гаранције за озбиљност понуде, која гласи на износ од 1% од вредности понуде.
Имајући у виду предмет (лекови са А и А1 Листе) и вредност јавне набавке, те чињеницу да
понуде понуђача могу достићи и вредност од чак 15 милијарди динара, на овај начин
дефинисана банкарска гаранције за озбиљност понуде достиже износи од 150 милиона
динара и представља изузетно велико оптерећење за добављаче обзиром да банкарска
гаранција има третман кредита и ствара додатне непотребне трошкове.
Напомињемо да је вредност ове јавне набавке на нивоу збира вредности ЦЈН за Лекове са
Листе Б, цитостатике са Листе Б, лекове са Листе Ц и лекове са А и А1 Листе лекова за 2015.
годину, односно да је износ гаранција за озбиљност понуде које су понуђачи дали за ова
четири поступка једнака вредности гаранција за предметни поступак јавне набавке.
Подсећамо да према одредбама члана 61. Закона о јавним набавкама не постоји обавезе
наручиоца да као средство обезбеђења за озбиљност понуде захтева банкарску гаранцију док

члан 48. став 2. прописује да је тело за централизоване набавке дужно да поступак јавне
набавке обликује на начин да омогући учешће малих и средњих предузећа, што свакако није
случај када су у питању банкарске гаранције за озбиљност понуде ако се узме у обзир износ.
Како су предмет јавне набавке лекови са А и А1 Листе сматрамо да потенцијани ризик од
одустанка од понуде није у сразмери са траженим средством и висином обезбеђења
Наручиоца.
Предлажемо да се конкурсном документацијом као средство обезбеђења за озбиљност понуде
предвиди регистрована сопствена меница на износ од 1% од вредности понуде.
Сходно одредбама члана 63. става 2. и 3. ЗЈН, молимо Вас да нам појашњење конкурсне
документације доставите најкасније у року од три дана од дана пријема овог Захтева.
Oдговор 2:
Наручилац остаје при средству обезбеђења за озбиљност понуде које је наведено у конкурсној
документацији, односно понуђач је у обавези да уз понуду достави Наручиоцу као финансијску
гаранцију за озбиљност понуде неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права
протеста, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која гласи на износ од 1% од вредности
понуде (без ПДВ-а).
Наиме, правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/13 и
104/13) у делу 11. Средство обезбеђења, у члану 12. став 2., дефинисано је наручилац може
да тражи средство обезбеђења за озбиљност понуде, у износу не већем од 10% од вредности
понуде без ПДВ-а. Ставом 3. тачком 1) дефинисано је да, између осталих, средство
обезбеђења може бити и банкарска гаранција.
Тачком 6.8 конкурсне документације, у делу IV Упутство понуђачима, на страни 8 конкурсне
документације дефинисано је да ће се достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде
вратити изабраном понуђачу након што достави средство обезбеђења за добро извршење
посла, након закљученог оквирног споразума, док ће се средство обезбеђења за озбиљност
понуде вратити осталим понуђачима на њихов писани захтев, након закључења оквирног
споразума по партијама за које су поднели понуде.
Узимајући у обзир важност и обимност предметног поступка јавне набавке, односно да се
лекови са А и А1 Листе лекова набављају за потребе свих здравствених установа из Плана
мреже здравствених установа у државној својини, наручилац остаје при услову из конкурсне
документације да за озбиљност понуде, као средство обезбеђења, од понуђача захтева да уз
понуду достави неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права протеста, банкарску
гаранцију за озбиљност понуде, која гласи на износ од 1% од вредности понуде (без ПДВ-а).
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