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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке вакцина за обавезну имунизацију бр. ЈН: 404-1-110/15-9
Дана 12. и 13.02.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевима за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију, број
ЈН 404-1-110/15-9, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори:
Питање бр. 1 – Упутством понуђачима како да саставе понуду у тачки 6. Конкурсне
документације – Обезбеђење за озбиљност понуде предвидели сте да је Понуђач обавезан да уз
понуду достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за озбиљност понуде неопозиву, безусловну,
плативу на први позив и без права протеста банкарску гаранцију, која гласи на износ од 1% вредности
понуде без ПДВ-а.
Молимо Вас да нам одговорите да ли потенцијални Понуђач може да достави банкарску
гаранцију за озбиљност понуде на износ већи од 1% вредности понуде без ПДВ-а, односно да ли
одступање од захтева Наручиоца путем достављања финснсијске гаранције на износ већи од 1%
вредности понуде без ПДВ-а представља битан недостатак понуде.
Одговор бр. 1 – Понуђач може доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде и на
износ већи од 1% од вредности понуде без ПДВ-а.
Питање бр. 2 - У Техничкој спецификацији / списку лекова - прилог 2 тендерске документације
сте објавили процењене вредности за све партије које су предмет јавне набавке.
Анализом исказаних цена смо утврдили да сте нпр. за партију бр. 1. - Вакцина против малих
богиња, црвенке и заушки (живи атенуирани вируси морбила, рубеоле и паротитиса) узели за
процењену вредност цену, дефинисану Правилником о листи лекова који се прописују и издају на
терет средстава обавезног здравственог осигурања, произвођача Sanofi Pasteur S.A., Sanofi Aventis
ZRT, која у конкретном случају износи 6.967,30 РСД-а (за паковање 10 по 0,5 мл).
Оваквим начином дефинисања процењене вредности сте по нашем мишљењу извршили
дискриминацију свих осталих произвођача чији производи одговарају спецификацији за предметну
партију и обухваћени су Правилником о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања. Из тог разлога тражимо појашњење зашто је наручилац за
процењену вредност узели цену произвођача Sanofi Pasteur S.A., Sanofi Aventis ZRT који је
Министарству здравља Републике Србије најавио повлачење са тржишта Републике Србије а не нпр.
цену произвођача Merck Sharp & Dohme B.V. чија је цена 7.122,60 РСД-а (за паковање 10 по 0,5 мл). У
том смислу тражимо да измените Прилог 2 конкурсне документације - Техничка спецификација/списак
лекова у делу процењене вредности и прилагодите исти реалним условима на тржишту.
Одговор бр. 2 – Уколико се на Листи лекова налази више лекова (вакцина) истог ИНН-а,
процењена вредност за тај лек узима се на основу најниже јединичне цене тог лека у Листи
лекова.
Напомињемо да цена из Листе лекова представља максималну цену по којој РФЗО
може платити одређени лек, а не подразумева да се само по тој цени тај лек може нудити. Па
сходно томе понуђач може доставити понуду за лек са ценом која је нижа од цене дефинисане
на Листи лекова.
Такође, наручилац може поступити у складу са чланом 107. став 4 Закона о јавним
набавкама приликом оцене понуда, а уколико су испуњени услови из наведене одредбе Закона
и уколико цена понуђеног лека не прелази цену тог лека (узимајући у обзир заштићени назив
лека) из Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања.

Сходно наведеном, тврдње заинтересованог лица да је наручилац дефинисао
процењене вредности на начин који дискриминише поједине произвођаче су у целости
неосноване.
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