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Број: 280 

Датум: 11.03.2014. 

 

Предмет: Додатна објашњења број 5, конкурсне документације за јавну набавку 

лекова са листе А, А1 и Д и медицинских помагала која се издају на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања, ЈН бр. ЛЕ-01/2014. 

 

1. Питање: 

У складу са одредбом члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 

124/2012), обраћамо вам се са захтевом за додатним информацијама – односно 

појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке бр.  ЛЕ-01/2014- 

за јавну набавку добара – набавка лекова са Листе А, А1и Д и медицинских помагала 

која се издају на терет средстава обаезног здравственог осигурања, који је обликован у 

партијама, у отвореном поступку ЈН под горњим бројем.  

 

1. У Конкурсној документацији у делу „Додатни услови“ под тачком 1) захтевали 

сте,цитирамо: 

 

„1)Услов: да понудјач располаже неопходним пословним и финансијским 

капацитетом, односно да је у 2013. години остварио укупан промет ДОБАРА КОЈИ 

СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ најмање у износу дате понуде; 

 

Доказ:  

Завршни рачун за 2013. год. или извештај о бонитету – образац БОН-ЈН  који издаје 

Агенција за привредне регистре. „ 

 

Несумњиво је да се из завршног рачуна за 2013. (односно 2012.) годину не може 

посебно утврдити  вредност оствареног промета  добара која су предмет јавне 

набавке, односно вредност оствареног промета пелена за инконтиненцију деце и 

одраслих  у 2013. (тј 2012.) години (партије 1327 – 1331), а све из разлога што се из 

завршног  рачунуна може утврдити само вредност укупног промета свих добара, 

укључујући и она која нису предмет јавне набавке.  

 

У вези са наведеним, молимо да нам одговорите да ли као доказ да је понудјач остварио 

укупан  промет пелена за инконтиненцију деце и одраслих  у 2013. (или 2012.) 

години  најмање у износу дате понуде за партије партије 1327 – 1331, треба да вам се 

доставе референт листе, односно  извештаји понуђача о оствареном промету пелена у 

2013. (или 2012.) години  по сваком купцу, оверени печатом и потписом купца. С 

озбиром да је ово једини релевантан документ  којим је могуће доказати испуњење 

додатног услова из тачке 1) Конкурсне документације, молимо такође  за одоговор да 

ли ћете у том смислу да вршите измену Конкурсне документације на начин прописан 

Законом.  
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Одговор: 

Није неопходно да се доставе референтне листе, нити извештаји понуђача о оствареном 

промету пелена за претходне године, тако да сходно томе, неће да се мења конкурсна 

документација. 

 

 

2. Питање: 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара ЈН бр. ЛЕ-01/2014 навели сте да је 

рок важности писма о намерама до 31.01.2015. 

Да ли ћете прихватити понуду уколико писмо о намерама има рок важности нпр. 60 

дана, колико је захтев за рок важења понуде, а да се у самом тексту писма о намерама 

банка обавезује да ће издати гаранцију за добро извршење посла која ће имати рок 

важности до 31.01.2015.? 

 

Одговор: 

У писму о намерама треба да стоји да ће Банка, у случају потписивања споразума, 

издати неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор 

гаранцију за добро извршење посла у висини од 5% вредности понуде без ПДВ са 

роком важности минимум 30 дана дужим од дана истека рока на који се споразум 

закључује, тј до 31.01.2015. 

 

Oбјављено на сајту Апотеке Зајечар и Порталу јавних набавки, дана 11.03.2014. године 

 

 

Апотека Зајечар, 

Комисија за јавну набавку 
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